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Hallo Woltersummers
Het is even wennen om weer een
normale krant te maken. Het
nieuwe jaar begon triest , met alle
gebeurtenissen aan de dijk. Het
overlijden van Harry Wassing, Jan
Engel, die jarenlang belangeloos
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onze krant heeft rondgebracht, en
Tom Krabbedam. Toch moeten we
proberen om door te gaan, al zullen
wij ze allemaal vreselijk missen.
Helaas moeten wij Jos Vermeulen
als redactielid missen. Hij heeft zich
tig jaren ingezet voor de Tilproat,
waar we hem zeer dankbaar voor
zijn.
Over de brandbult heerst behoorlijk
wat verontwaardiging. Wie verpest
het nou voor de rest van het dorp?
Flauw en vreselijk kinderachtig om
de verantwoording hiervoor te
ontlopen!
Intussen hebben we kunnen
genieten van het winterweer en
waren er weer eens
schaatswedstrijden. Een prachtig
gezicht op zo’n stralende zondag.
Het was misschien daarom dat er zo
weinig Woltersummers in de kerk
waren. Die hebben dan een prachtig
optreden gemist. Wat een
harmonieuze stemmen!
Woltersum Wil Wel is een enorm
succes geworden! Nog lang niet
afgelopen, lees hier meer over
verder in de krant.
Ik hoop dat jullie allemaal genoten
hebben van het speciale boekje over
onze dijk. We hadden ruim 80
nabestellingen en het gaat nog
steeds door.
Ingrid Stayen
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IN MEMORIAM HARRY WASSING
Op zoek naar ruimte om zijn geliefde hobby uit te oefenen, namelijk sleutelen aan
volkswagen kevers, kwam hij met zijn vrouw eind jaren ‘80 in Woltersum terecht. Er
werd een voormalige kroeg annex woonhuis omgetoverd tot garage-werkplaats
annex woonhuis.
Jeroen en Sanne werden geboren. Daardoor kwam er een sterke link naar het dorp,
immers de kinderen gingen naar de peuterspeelzaal en kregen vriendjes.
Het dorp werd steeds meer een echte thuisbasis. En niemand was verbaasd dat hij
op 19 januari 1995 bestuurslid werd van de dorpsvereniging.
van het een kwam het ander en al gauw was Harry ingelijfd bij de organisatie van
het zomerkamp bij de molen. Onderwijzer zijnde wist hij heel goed wat kinderen
drijft.
Toen Hetty Homan het bestuur van de dorpsvereniging verliet nam Harry het
secretariaat op zich. En dat deed ie supergoed!
Ondertussen was het huwelijk ontbonden en woonden zijn oogappels bij hun
moeder. Dat deed hem onnoemelijk veel verdriet. Maart 2006 sloeg het noodlot
toe: Harry werd getroffen door een herseninfarct. Hij kon opeens heel weinig doen.
Nou ja, boos zijn. Dat ging ook heel goed…
Woltersum heeft hem bij de lurven gepakt en hem erdoor gesleept. Dat ging wel
eens hard tegen hard. En toen hij zijn huis aan de K. de Boerweg had verkocht, had
hij weer een beetje ruimte in zijn hoofd. De relatie met zijn kinderen was
uitstekend!
In december 2011 zei hij vol overtuiging dat hij vanaf dat moment alle taken van de
secretaris weer op zich wilde nemen. Hij was klaar met het boos en zielig zijn. ‘Kop
d’r veur!’ en ‘Vanaf nu alleen nog genieten!’ waren zijn uitspraken daarbij. Er zaten
grootse plannen in zijn hoofd variërend van vakanties tot klussen met Jeroen en
samenwonen met Sanne.
Op vrijdag 20 januari 2012 kwam ook daaraan een einde. Hij overleed in zijn nieuwe
huis in de Bijbelgang. Nog maar 52 jaar jong. Wij missen je. Ik mis je.
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Dieta woont ondertussen alle MR
vergaderingen bij.

Nieuwsbrief

OBS De Huifkar Woltersum
Speciale editie
Ook de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) is erg druk
met het doorgronden van de plannen van
de stichting. Joost heeft ondertussen
zitting genomen in de GMR.

Februari 2012
Er is de laatste tijd veel te doen over het
behoud van de kleine scholen in kleine
dorpen. Helaas kregen wij hier ook mee te
maken. Geheel tegen de verwachting in
stelt ons bestuur voor om ons in 2016 te
sluiten.
We laten ons niet zomaar wegbezuinigen,
want daar gaat het natuurlijk om, geld. Het
zijn plannen van Stichting Marenland, ons
bestuur. Ze willen toe naar
samenwerkingsverbanden tussen
verschillende scholen. Daardoor kunnen er
brede scholen ontstaan met
kindvoorzieningen. Voorzieningen als
kinderopvang en peuterspeelzaal onder
één dak met de basisschool.
We moeten dus alert zijn.
Enige tijd geleden viel het officiële
document met de plannen op onze
deurmat.
We hebben dit goed doorgespit en de
medezeggenschapsraad heeft een brief
met vragen richting het bestuur van
stichting Marenland gestuurd.
De antwoorden zijn niet bevredigend, dus
nu is dhr. Hendrikse uitgenodigd om het
een en ander toe te komen lichten in de
MR. We vinden het belangrijk om in
gesprek te blijven met het bestuur.
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Dieta is coördinator van het geheel. Zij
gaat u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en zal van tijd tot tijd een
speciale editie van de nieuwsbrief
uitbrengen.
We hopen u voor nu voldoende te hebben
geïnformeerd. Mochten er vragen zijn,
schroom dan niet en kom gerust langs.
Los van deze nieuwsbrieven is er ook een
ouderplatform opgericht door een aantal
actieve ouders van Ten Post.
“Ouderplatform Marenland” is een digitale
ontmoetingsplek voor ouders van kleine
scholen binnen Marenland. U krijgt een
uitnodiging via de mail om u bij dit
netwerk aan te sluiten. Zo blijft u ook op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Bovendien wordt u in staat gesteld om ook
een steentje bij te dragen.
Helaas zijn er wat problemen met het
inloggen. Zodra dit verholpen is, kunt u
van ons een mail verwachten waarin u
uitgenodigd wordt om op het platform in te
loggen.
Namens het team
Dieta Strijk
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IN MEMORIAM TOM KRABBENDAM
In de jaren 70 kwam Tom samen met zijn vrouw vanuit het hectische westen
naar het rustige noorden. Daar bij die molen. Daar streek hij neer. Een
‘Outsider’ in Woltersum is een ‘butenlougster’, maar niet Tom! Hij werd
molenaar op ‘onze’ molen, begon een timmerwerkplaats en nam plaats in de
redactie van het Woltersumboek, dat in 1983 uitkwam. Er kwamen 2 zonen:
Martijn en Bob.
Het welzijn van de Woltersummer (kinderen) kwam tot uiting toen hij zitting
nam in het bestuur van Welzijnsbelang Woltersum, een soort tegenhanger van
de dorpsvereniging. In 1985 nam hij plaats in de Speelvoorzieningencommissie.
Zijn liefde voor hout kwam o.a. tot uiting toen er eerst een speelvliegtuig en
later een klimhuis van zijn hand op het terrein bij school kwamen.
Toen in 1992 de vereniging Welzijnsbelang Woltersum opging in de
Dorpsvereniging, heeft Tom nog 3 jaar in dat bestuur gezeten.
Er kwam een nieuwe geliefde in zijn leven. En het leven had weer zin. Er
werden 2 kroonjuwelen geboren: Roel en Mirte. Er was rust in huize
Krabbedam. En creativiteit. Martijn bleek de liefde voor hout van zijn vader te
hebben geërfd en werkte vaak met hem samen in de werkplaats bij de molen.
Ook op woensdag 25 januari 2012.
We missen een ‘Insider’, een ‘lougster’. We missen Tom.

In memoriam Jan Engel
Jan heeft enorm gevochten om zijn ziekte te overwinnen
en daarvoor alles aangegrepen, ik heb bewondering voor
de moed die hij elke keer weer toonde. Jarenlang was hij
onze postbode, een bekend gezicht voor iedereen. Een
vriendelijke rustige man, die zelden op de voorgrond
trad. Voor de Tilproat was hij van heel veel waarde
omdat hij altijd geheel belangeloos onze krant snel en
accuraat rondbracht.
Hij laat een lege plek in ons dorp achter.

9

Tilproat Woltersum

10

29e jaargang nummer 3

maart 2012

Tilproat Woltersum

29e jaargang 3

maart 2012

Van het boekje komt een derde druk uit.
Nadat de 1e 330 exemplaren snel weg waren is er een
2e serie van 85 stuks gedrukt die ook al weer
uitverkocht is. Een 3e druk is in voorbereiding dus er
kan nog steeds besteld worden.
De boekjes kosten € 10,- per stuk en worden in de
regio thuis afgeleverd.
Bestellen kan bij:
Ingrid Stayen :
Eemskanaal nz 10 Woltersum
050 3022266
tilproat@kpnplanet.nl
Regelmatig krijgen wij klachten van mensen uit Ten
Boer, Ten Post en Garmerwolde die niet begrijpen waarom zij geen gratis boekje hebben
gekregen en andere mensen wel.
Het boekje is een initiatief van de redactie van “ Tilproat” de dorpskrant van Woltersum.
Het zou een extra dorpskrant worden over hoe onze dorpsgenoten de watersnood en de
evacuatie hebben ervaren. Toen er al snel zoveel inzendingen kwamen dat de krant een
boekje moest worden en de dorpsvereniging dit niet kon betalen, heeft de redactie voor
het extra bedrag een aantal sponsors weten te vinden en zo de uitgave toch mogelijk
gemaakt.
Het boekje is gratis verspreid bij:
Alle adressen in het dorp Woltersum;
Alle abonnees op Tilproat (= alle leden van de dorpsvereniging);
Alle schrijvers van een bijdrage en geïnterviewde personen;
De sponsors; De hulpverlenende instanties;
Een aantal instanties zoals: pers, bibliotheek, Bloemhof, Groninger archieven,
historische kring, scholen enz.
Een paar bijzondere gevallen zoals bv. een kind dat hier logeerde en mee moest evacueren.
De resterende boekjes van de eerste druk zijn gratis verspreid op de toegangswegen van
het dorp, begonnen is vanaf het dorp en bij Bloemhofweg (aan oostzijde) en het blauwe
kombord van Ten Boer (aan noordzijde) waren de boekjes op.
Meer gratis boekjes zijn er niet, maar tegen betaling kunnen we wel nieuwe laten maken.
Een pdf versie van het watersnoodboekje is als test te bekijken via een link op :
www.algemeenbelangtenboer.nl
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Middeleeuws feest terugkeer abt Emo.
Een groot aantal inwoners van Woltersum en Wittewierum hebben 9
november vorig jaar de bijeenkomst en fakkeloptocht meegemaakt. We
vierden toen dat abt Emo 800 jaar geleden vertrok naar Rome om het klooster
Bloemhof in Wittewierum te redden. Het was erg geslaagd mede dankzij
acteerwerk van Theo Verhoeven als abt Emo en Eric Bulthuis als Ernestus zijn
tegenstander.
Op 6 en 7 juli gaan ze verder met hun strijd wanneer we gedenken dat abt Emo
terugkomt uit Rome met een verklaring van de paus dat hij het klooster mag
oprichten.
Een aantal mensen zijn met de eerste voorbereidingen bezig om vrijdag 6 juli
en zaterdag 7 juli een mooi spektakel te organiseren.
Het plan is om rond onze kerk en eierkeet en in Wittewierum een middeleeuws
feest met veel paarden en vlaggen te organiseren. Het is leuk als iedereen zich
middeleeuws kleedt, er komen ook leden van de middeleeuwse vereniging
Attila.
Voorlopig programma:
Start: 6 juli in Wittewierum.
13.00 uur tot 17.00 uur.
De contouren van het
oorspronkelijke klooster worden
uitgezet.
Kinderen van de basisschool van
Woltersum en kinderen uit
Wittewierum gaan de contouren
accentueren d.m.v. wilgentenen .
Zij worden met karren daar naar
toe gebracht en gaan zo ook weer
terug naar Woltersum waar we
met elkaar pannenkoeken eten.
Om 17.30 is er in de kerk van
Wittewierum een lezing door
Ynskje Penning, de schrijfster van
een erg goed boek over Emo.
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Start officiële gedeelte in Woltersum, Kerkplein.
18.30 uur: vertrek met gasten en alle kinderen met vlaggen lopend naar
Wittewierum. In overleg met de school hebben de kinderen dan al vlaggen en
vaandels gemaakt. Abt Emo en zijn reisbegeleider zijn gearriveerd uit Munster
en hij gaat het document van goedkeuring naar Wittewierum brengen. Zij gaan
te paard of lopend mee.
Abt Emo presenteert met trots zijn toestemming, ook zal het beeld van abt
Emo worden aangeboden welke door inspanningen van de Cultuur Historische
werkgroep is gerealiseerd met behulp van de Stichting Oude Groninger Kerken.
21.00 uur: Feest in Wittewierum rondom de kerk, er is drinken, eten en
minstreel, vuurspuwer en figuranten die tussen het publiek rondlopen.
Eind van het feest loopt men terug naar Woltersum.
7 juli 2012 Kerkplein Woltersum: 13.00 uur tot24.00 uur.
Boerenmarkt, eigen gemaakte producten die passend zijn voor de
middeleeuwen door dorpsbewoners, groenteboer, kaasverkoop etc..
Op de markt zijn tevens workshops, spelletjes, er is een schandpaal.
Tijdens de markt is er voor de kinderen een poppenkast speler en/of een
verhalenverteller.
We denken nog na over middeleeuwse spelen met heuse ridders te paard,
handboogschieten en ring steken.
Vanaf 18.00 uur:
Middeleeuws eten aan lange tafels, men kan zich van te voren opgeven voor dit
diner.
21.00 uur:
Feest op het Kerkplein, livemuziek door een band, vuurspuwer.
We willen graag meer vrijwilligers om dit weekeinde mee te organiseren en te
vieren.
Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk paarden en karren uit ons dorp en
omgeving meedoen. Ook zoeken we meer mensen voor het vlaggen naaien op
school, voor de catering, opbouw van de middeleeuwse tenten en markt en
allerlei andere onderdelen.
Wil je in de paardengroep, de naaiclub, strobalen leveren, helpen in de
catering, tenten en markt opbouwen of gewoon lekker helpen met Emo bier
proeven?
Meld je gauw aan bij een van ons en doe mee
We hebben er nu al veel plezier in en gaan er met elkaar een mooi feest van
maken.
Gerrie, Bart, Marrie, Carla, Herman, Simon, Klaaske, Hanna, Lucie, Inge, Theo,
Marijke, Eric, Biche en Boudewijn.

15

Tilproat Woltersum

16

29e jaargang nummer 3

maart 2012

Tilproat Woltersum

29e jaargang nummer 3

maart 2012

Matthäus in Spijkerbroek.
Een stampvolle kerk, dat maken we niet vaak mee, maar het was dan ook een
bijzondere uitvoering van de Matthaus Passion door het Prima Bach Ensemble
en het projectkoor Woltersum.
Heel gewaagd om zoiets te proberen,
het is tenslotte niet niks. Mensen die
ooit dit werk van Bach hebben
beluisterd weten dat het een zit is
van vele uren en je moet er echt van
houden om het helemaal te horen.
Nu hadden ze het samengeperst in
een uurtje en het rare was dat het
niets afdeed aan het verhaal, want
uiteindelijk ging het om de essentie
van ontrouw, verraad en
verloochening. Het geheel was goed
samengevat en het publiek nam ook
de mogelijkheid om mee te zingen
waar.
Voor de solisten was het bijzonder
moeilijk om op de juiste manier te
zingen, hetgeen niet wegnam dat het doel om de mensen dichterbij dit
meesterwerk te brengen bijzonder geslaagd was.
Ik heb genoten van de inzet van de koorleden en de dirigente, het was beslist
de moeite waard.
I.S.
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Koopmansplein 15
9791 MD Ten Boer
Tel. 050-3020441
Fax. 050-2030442
Internet: www.readshop.nl
E-mail: tenboer@readshop.nl

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

Van de bestuurstafel.

.

In september 2011 schreef ik mijn laatste ‘van de
bestuurstafel’. Dat was tenminste de bedoeling, want
Harry Wassing had te kennen gegeven dat hij al zijn
taken als secretaris van de dorpsvereniging weer wilde
vervullen. Met verve en liefde schreef hij in de
decembereditie van ‘Tilproat”. Wat had ie er weer zin in!
Dat kon je er toch duidelijk in lezen?!
Het bestuur probeert de draad weer op te pakken na
alles wat er over ons heen kwam (of net niet). Dat zal ook wel moeten, want
onze jaarvergadering op 23 maart moet worden voorbereid.
In december kregen we weer een kerstboom uit Hesel, Duitsland. Harry W.,
Rico V. en vriendin Melissa W. hebben namens Woltersum de boom uitgezocht
en opgehaald. De ontvangst in Hesel was als vanouds zeer hartelijk!
Dankzij de V.V.V. was er een gezellige kerstmarkt georganiseerd in café ‘De
Witte Brug’ (vanwege de extreem koude wind deze keer niet op het kerkplein).
Onze burgemeester (Andre van de Nadort) en wethouders (Peter Heidema en
Lambert Stoel) waren de vrijwilligers bij het tappen van hete chocolademelk en
Glühwein. Ook zij hebben genoten van de warmte van Woltersum!
In december waren Harry en ik aanwezig bij de officiële opening van ‘De Deel’
in het gemeentehuis. Daar zetelen nu de dorpscoaches, het consultatiebureau
en jeugdhulpverlening. Met een hapje en een drankje in de hal. Het was weer
gezellig.
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Het feest rond oud- en nieuwjaar in het café was, als vanouds, goed geregeld, sfeervol en
feestelijk. Deze zin gaat helaas niet op voor het Nieuwjaars vuur… Kregen we op
oudejaarsdag nog complimenten (goed opgebouwd, juiste plaats en alleen schoon hout),
wordt er door 1 of meer mensen platen asbest in het vuur gegooid!!!! Resultaat: op
Nieuwjaarsdag rood-witte linten, hekken en gespecialiseerde, dure ‘Marsmannetjes’ op
smids Hoek. Het bestuur werd op 2 januari op het matje geroepen door B&W. Woltersum
had als 1 van de laatste dorpen een gedoogde vuur bult, maar door de gemaakte kosten
(€4500,=) en het genomen gezondheidsrisico, worden er voor een volgende keer strikte
eisen gesteld.
Als er nog een bult komt, dan moet er 24 uur controle zijn vanuit het dorp met een rooster
en namen. En wij, het bestuur, begrijpen dat. Maar ik zeg er direct bij: dat gaan wij dus niet
doen! We hebben ons jaren ingezet deze traditie te kunnen behouden, maar tegen zoveel
domheid kunnen we niet op. Ik bedoel: verpak asbest in plastic zakken en lever het in bij de
gemeentewerf GRATIS.
Dit onderwerp zal natuurlijk tijdens de jaarvergadering uitgebreid aan de orde komen.
Behalve natuurlijk als de perso(o)n(en) in kwestie de rekening (desnoods anoniem)
voldoen(t).
En toen was er water. Heel veel regenwater. Het kon niet weg en kwam door de dijk. Wat
een schrik, zeg! We moesten (bijna) allemaal het dorp verlaten en moesten via de media
volgen wat er in ons zo liefelijke dorpje achter de dijk gebeurde. Gelukkig kwamen er ook
mooie dingen uit voort. Een prachtig boek (hulde aan onze Tilproatredactie!), heel veel
saamhorigheid en een controlegroep voor de werkzaamheden aan de dijk.
Er volgde een informatieavond in de ‘Tiggelhal’ in Ten Boer met allen die verantwoordelijk
zijn voor ons welzijn achter de dijk van het Eemskanaal. Wij vonden het een beetje een
schijnvertoning. Toch wel stoer van onze burgemeester dat hij gewoon durfde te zeggen
dat en bij een overstroming geen rekening gehouden was met de ‘gifput’. Hij schrok er zelf
van. Dat maakte hem ‘mens’, za’k moar zegg’n. Vooral naast al die mensen die zoiets
uitstraalden van: ‘Och, het valt allemaal wel mee.’
En toen, toen was er opeens zo intens veel verdriet in ons dorp! Harry Wassing, Ton
Krabbedam en Jan Engel overleden binnen 10 dagen. Alle drie vrijwilliger (geweest) binnen
de dorpsvereniging. Daardoor hebben we eigenlijk nog geen fatsoenlijke vergadering weer
kunnen hebben.
Maar we zullen de draad weer moeten oppakken, zoals ik al eerder schreef.
Volgend jaar bestaat de dorpsvereniging 125 jaar en ik had beloofd uit de archieven stukjes
te selecteren voor de dorpskrant. Maar nog even niet in deze krant.
Nog een laatste opmerking: de decemberuitgave van ‘Tilproat’ is door omstandigheden niet
overal buiten Woltersum verspreid. Onze excuses daarvoor!
Ik wens eenieder veel zon in het leven toe. Groet, Lenneke Brik.
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“Old Egypte”.
De afgelopen weken heeft de toneelvereniging haar uitvoeringen gehouden. De
avonden zijn goed bezocht. De tweede en de derde uitvoering waren we zelfs
uitverkocht (130 kaarten per avond). Helaas waren er op beide avonden een
aantal afzeggers wegens ziekte, zodat er toch enige lege plaatsen in de zaal
waren.
Er werd een leuke klucht opgevoerd met een verrassend eind. Na afloop was er
de tombola en daarna kon iedereen nog met de beentjes van de vloer op
muziek van Ido.

Rest mij nog te vermelden dat de toneelvereniging dit jaar 30 jaar bestaat. De
vereniging is opgericht op 9 maart 1982.
30 jaar geleden was er in het dorp een zangvereniging die jaarlijks op eerste
kerstdag een uitvoering hield. Eerst een half uurtje zingen en daarna voerden
leden van de zangvereniging een toneelstuk op. Op een gegeven moment had
de zangvereniging geen leden meer, die een toneelstuk op wilden voeren.
Voor degenen in het dorp die wel graag toneel wilden spelen, maar niet wilden
zingen was dit de kans. De toneelvereniging werd opgericht. Er was geen geld
in de kas, dus de toneelboekjes moesten we in de beginjaren zelf betalen. Wel
kregen we subsidie van de gemeente Ten Boer. Hiervoor hebben we onze
schminkkoffer aangeschaft.
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Om de kas te spekken collecteerden we in de beginjaren voor het Anjerfonds.
Als je collecte liep kreeg je zelf een gedeelte van het opgehaalde geld. De
eerste opbrengst van het Anjerfonds was in 1984. We kregen toen een bedrag
van fl. 76,75. Dit hebben we volgehouden tot 1993.

De eerste opvoering was voor de zangvereniging op 25 december 1982.
Gespeeld werd de klucht “de jonge boer”.
Op 23 januari 1988 hadden we voor het eerst onze eigen uitvoering. (of de
zangvereniging opgehouden was te bestaan, of dat deze geen uitvoering meer
gaf, kan ik me niet herinneren).
We hadden zoveel succes dat we in 1990 begonnen zijn met twee uitvoeringen.
Sinds 2008 kunnen we de bezoekers ook niet meer op 2 avonden herbergen.
Vanaf 2008 hebben we 3 uitvoeringen.
Tot nu toe is de eerste avond niet de drukste avond. Hier kunnen nog wel een
aantal bezoekers bij. Maar omdat we de schuifgordijnen dicht hebben, valt het
niet op dat het niet uitverkocht is.
Dit jaar werden er na afloop van het toneel drie personen nog even extra in het
zonnetje gezet;
Betsie Klootsema, Ineke Dijkema en Lammert Kiel. Deze zijn al sinds de
oprichting lid van de toneelvereniging. Lammert is ook degene die de
“donateurs” heeft ingevoerd. In 1990 zijn we hiermee begonnen.
Nu denkt u natuurlijk: “en Henk en Sien dan, die zijn er ook al heel lang bij”.
Welnu, Henk en ik zijn een half jaar later lid geworden. Henk en ik speelden
voor het eerst mee in maart 1983 in een éénakter wedstrijd in Stedum.
Een klein historisch overzicht van onze toneelvereniging. Hopelijk zien we u
allen volgend jaar op één van onze uitvoeringen.
Sien Steenhuis,
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Brandbult of Gifbult ?

Hier zie je dus het resultaat van een paar asbestplaatjes. Mannen in witte
pakken en een hek eromheen. Om maar niet te spreken over het
kostenplaatje.
Zo wordt een jarenlange traditie om zeep geholpen. Want wie wil er de hele
nacht wachtlopen om dit te voorkomen? En wie kan de opruimkosten betalen?
Daar vindt je nauwelijks vrijwilligers voor.
Meer dan 50 jaar ging het goed en had jong en oud er plezier in, het was de
eerste ontmoetings plek in het nieuwe jaar, waar je iedereen tegenkwam.
Eén persoon moest zo nodig zijn afval dumpen en begreep niet wat hij hiermee
kapot maakte voor zijn dorpsgenoten.
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WANNEER
4-mrt
17-mrt
23-mrt
21-apr
19-mei
6-jun
6-jun
6-jun
6-jun
7-jun
7-jun
7-jun
16-jun
22-jun
23-jun
24-jun
24-jun
8 juni--1 juli

WIE
Culturele Com.
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
hist.feest com.
hist.feest com.
hist.feest com.
hist.feest com.
hist.feest com.
hist.feest com.
hist.feest com.
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
VVV
Witte Brug

29e jaargang nummer 3

WAT
Prima Bach Ensemble
klaverjassen
Bingo
klaverjassen
klaverjassen
Abt Emo kinder activiteiten
Abt Emo lezing door Ynskje Penning
Abt Emo kindertocht naar Wittewierum
Middeleeuws feest rond de kerk
Boerenmarkt
middeleeuws eetfestijn
groot Abt Emo feest
klaverjassen
diverse kermis aktiviteiten
diverse kermis aktiviteiten
diverse kermis aktiviteiten
landbouwdag met oude tractoren
Alle EK voetbal wedstrijden op groot scherm

maart 2012

WAAR
kerk
café
café
café
café
Wittewierum
Wittewierum
kerkplein
Wittewierum
kerkplein
kerkplein
kerkplein
café
café
café
café

????
14,30 uur
20,00 uur
20,00 uur
20,00 uur
20,00 uur
13,00 uur(kerkje)
17,30 uur(kerkje)
18,30 uur
21,00 uur
13,00 uur
18,00 uur
21,00 uur
20,00 uur

café

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

Alle EK wedstrijden op groot scherm in “De Witte Brug”
van 8 juni t/m 1 juli
27
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Even een berichtje over onze ijsbaan!!!!!
Eind oktober, begin november liepen er schapen op de ijsbaan om het gras zo
kort mogelijk te krijgen. Op een zaterdag nadat de schapen verweidt waren,
zag ik Bert Punter met een bosmaaier over de ijsbaan gaan. Hij was bezig alle
hoge toppen (helm)gras af te maaien, die de schapen hadden laten staan.
Bert kwam zelfs nog een hooivork lenen om het gemaaide gras op te ruimen,
want anders gaat dit drijven als er water op de ijsbaan komt.
Begin december werd de ijsbaan onder water gezet. Vanuit mijn keukenraam
zag ik ze bezig bij de hevel om water uit het Eemskanaal over te pompen naar
de ijsbaan. En daarna begon het wachten op de vorst.
Toen eind januari de vorst inviel stond er zoveel gras boven het ijs dat
schaatsen niet mogelijk was. In de maand januari is er echter zoveel gebeurd,
dat ook de ijsbaan hier de dupe van is geworden.
Wie kan bedenken dat gras onder water gewoon doorgroeit. En toen de vorst
werd aangekondigd was het ook niet mogelijk om de hevel nog een dag te
laten lopen om meer water op de baan te krijgen. Vanaf de K. de Boerweg tot
aan de boerderij van de familie Lalkens is de dijk voor ons verboden gebied. De
hevel is er zelfs weggehaald. Dit omdat de dijk hersteld wordt.
Het ijsbaan bestuur staat echter voor niets. Maandagmiddag 31 januari zag ik
ze met een grote waterslang
water over de ijsbaan spuiten.
Opgepompt uit een sloot met
behulp van een tractor van Ete
van der Laan. Hier zijn ze enkele
uren mee bezig geweest. De dag
daarop hebben ze het ’s avonds
nog een keertje gedaan. Op
woensdag 1 februari jl. waren
een aantal dorpelingen met
man en macht bezig om de baan
na een fikse sneeuwbui weer
sneeuwvrij te maken. Afgelopen
weekeinde zijn er
schaatswedstrijden en een
marathon gehouden. Voor
aanvang heeft het bestuur de
baan opnieuw geschoven en
geveegd.
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Elke dinsdag op de weekmarkt in
Ten Boer

Wij verzorgen al uw reparaties van:
* Goud
* Zilver
* Horloges
* Klokken
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Het vegen gaat met de hand met
lange bezems. Dat ging niet elk
bestuurslid even gemakkelijk af.
Dus al met al heeft het ijsbaan
bestuur heel veel werk verricht om
een goede ijsvloer voor ons neer te
leggen.
Elke avond gaat tegen een uur of zes
de verlichting aan, zodat er ook in het
donker geschaatst kan worden.
En dit allemaal voor het luttele bedrag
van € 3,50 contributie per jaar.
Wat een plezier kun je daar van
hebben.
Sien Steenhuis

Dag beste dorpsbewoners
We willen met de VVV een historische landbouwdag organiseren in het
kermisweekend van 2012.
Dit moet gebeuren op zondag 24 juni. De bedoeling is om zo veel mogelijk
oldtimer tractoren, historische landbouwwerktuigen in het dorp
tentoongesteld te krijgen. Dus heb je zelf een oude tractor of is er iemand in je
kennissen of vrienden kring die een oldtimer tractor in zijn bezit heeft vraag
hem dan om 24 juni naar Woltersum te komen. We gaan in ieder geval ook een
toertocht organiseren voor de oldtimer tractoren.
Als je de mogelijkheden hebt wel even
aanmelden op
vvvwoltersum@gmail.com.
Kom op Woltersum laten we proberen
er met elkaar een leuke dag van te
maken, en help ons zoeken naar oude
landbouwwerktuigen en tractoren.
Namens de VVV Woltersum Addie
Dost
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Amor Cantandi
Zondag 5 februari 2012
Wanneer ik aanrijd op Woltersum waan ik me bijna in een boekje van W.G. vdr
Hulst. Het dorpje ligt vredig in de zon te midden van het landschap dat in een
dikke, witte deken is gehuld. De Van der Hulst tekst "...en het was bitter, bitter
koud..." past eveneens helemaal in dit plaatje.
Vanwege de maandelijkse activiteit van de Culturele Commissie Woltersum
ben ik onderweg naar Woltersum. Het koor Amor Cantandi en het Leerlingen
Ensemble van Luuk Tuinder zullen samen een concert verzorgen. Aangekomen
bij de kerk blijkt de verwarming defect. We waren al gewaarschuwd dat het
geen hele warme kerk zou zijn, dus gelukkig hebben de meeste zangers zich in
een extra wolletje gewikkeld. De vraag is of deze kou niet de nekslag is voor de
piano. Dirigent Luuk Tuinder heeft zijn piano naar Woltersum laten verschepen
en daarna is de piano, zoals na ieder vervoer vereist is, gestemd. Maar
wanneer de temperatuur niet stabiel is, komt dat de zuiverheid van de piano
niet ten goede. Gelukkig, de piano heeft zich goed gedragen.
Als Leerlingen Ensemble hebben we precies een half uurtje om het programma
door te nemen met de pianisten Cas Straatman en Marzia Hudajarova. Dat is
maar goed ook, want de akoestiek van de kerk geeft niets cadeau, daar
moeten we op anticiperen. Dat betekent veel lange lijnen maken, en heel veel
klank. Na de repetitie kunnen we ons opwarmen in het Voorhofje, waar we
gastvrij worden ontvangen met de benodigde kopjes koffie en thee. De
vuurkorf voor de kerk wordt aangestoken, Woltersum is er klaar voor!!
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Wanneer om 15.30 uur het concert begint mogen we ons verheugen in een
redelijk gevulde kerk. Amor Cantandi begint het programma met de Five part
songs van Gustav Holst. Vijf pareltjes van liedjes, waaronder "Her eyes, the
glow-worm lend thee" ofwel "de gloeiworm leende u haar ogen". Ik kan het
niet helpen.......ik vraag me dan af waardoor de tekstdichter geïnspireerd is
geraakt. Amor brengt daarna nog een aantal prachtige werken van
Mendelssohn en Vaughan Williams. Ook Henk Timmerman vertolkt, samen
met Cas Straatman, eveneens een lied van Vaughan Williams.
Dan is er pauze, gelukkig, want iedereen is -ondanks de hartverwarmende
muziek- verkleumd. En wederom is er een warm welkom in het Voorhofje. Niet
alleen de koffie en thee verwarmen de 'inwendige mensch' maar ook heerlijke
soep en pizzapuntjes zijn verkrijgbaar. De echtgenote van een van onze
zangers vertrouwt me toe: "Heerlijk, dat betekent dat ik lekker vrij ben
vanavond. Ik hoef niet meer te koken." Na alle versnaperingen zoekt ieder
weer z'n plekje in de kerk. Iedereen neemt plaats aan een kant van de kerk, de
minst koude. Dan is het de beurt aan het Leerlingen Ensemble. Cas en Marzia
zetten de muziek in. Ik word er helemaal door meegenomen. Prachtig vind ik
de Liebeslieder Walzer van Brahms. Ook al moet er nu gepresteerd worden,
toch vind ik ruimte om te genieten van mijn medezangers, van het pianospel
van Cas en Marzia en van de opzwepende directie van Luuk Tuinder. Wanneer
de laatste noot heeft geklonken ben ik verkleumd, maar voldaan. Grappig is
het afsluitende woord van de voorzitter van de Culturele Commissie. Bij het
horen van het Leerlingen Ensemble dacht hij dat er kinderen of jongeren
zouden komen zingen..........maar nee, het zijn allemaal volwassen die
zanglessen volgen bij Luuk Tuinder. Behalve deze lessen hebben ze nog iets
gemeen.......ze zijn allen jong van hart.
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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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TERRUGGEVONDEN KINDEREN DOOR BURGERNET !
Twee verhalen uit de praktijk.
BEDUM,
Jan en Greet uit Haren waren op bezoek bij familie in Bedum.
Op dat moment krijgt de familie via hun mobiele telefoon een
SMS-bericht binnen over een 12 jarig vermist meisje uit Bedum. Tevens wordt er
een beschrijving gegeven van het meisje.
Jan en Greet vragen wat er aan de hand is. De familie geeft uitleg dat het een
bericht is van burgernet en leggen uit wat burgernet is.
Even later vertrekken Jan en Greet naar Haren. Ze besluiten via Zuidwolde te
rijden. Als ze langs het Boterdiep rijden in Zuidwolde zien ze een meisje lopen
die voldoet aan de beschrijving zoals die in het SMS-bericht stond. Jan en Greet
bellen vervolgens met de politie waarna binnen een half uur na het uitkomen
van het bericht het meisje weer met haar ouders verenigd kon worden.
ROODESCHOOL,
Mevr Dijkstra belt in paniek de politie. Haar 6 jarig zoontje is niet thuisgekomen
na het spelen. De ter plaatse gekomen politie start een burgernetactie op en laat
een SMS-bericht uitgaan over deze jongen.
Terwijl de politie Mevr Dijkstra nog wat vragen stelt komt
Mevr. Westra van een paar straten verderop met het kereltje aan de hand
aanlopen.
Zij vertelde dat zij een burgernet-berichtje binnen had gekregen. Toen zij
vervolgens opkeek zag zij het jongetje voor haar raam langslopen.
Twee verhalen met gelukkig een goede afloop.
Ook in de gemeente Ten Boer draait burgernet al een tijd.
6% van de inwoners heeft zich al aangemeld bij burgernet.
Voor de gemeente Bedum hebben zich al 12% van de inwoners aangemeld en
voor de gemeente Eemsmond ligt dit percentage op ruim 7%.
Wij willen proberen het aantal deelnemers in de gemeente Ten Boer en
Eemsmond omhoog te krijgen tot 10%
Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden kijk dan eens op de website
www.burgernet.nl of vraag naar de folder op het politiebureau.
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Op de PC

Op de aftrap dag van Woltersum wil
wel bood Irene Venditti van ”i-write
vertalingen en teksten” een veiligbewaren-van-digitale-gegevenscursus aan, waarvan de opbrengst
ten goede aan “Woltersum wil wel”
zou komen.
Dinsdagavond 28 februari was het
zover, vlakbij de linedancers in het
dorpshuis. Natuurlijk staan we vol
vertrouwen in het leven, maar deze cursus is zeker handig voor als er weer
eens geëvacueerd moet worden, er brand uitbreekt of onze belangrijke
documenten door andere rampspoed bedreigd worden.
In twee uur tijd heeft Irene een klein maar zeer geïnteresseerd gezelschap op
een heel begrijpelijke manier meegenomen door het digitale landschap. We
weten nu in theorie hoe we digitaal voorbereid kunnen zijn op dat “iets” dat
mogelijk een aan val doet op onze papieren diploma’s, koopaktes, paspoorten,
verzekeringspapieren, negatieven en foto’s en andere documenten.
Ondertussen hebben we ook het nodige opgestoken over het handig opruimen
en overzichtelijk houden van onze pc. Al met al een leerzame en ook heel
gezellige avond.
Maaike
Defintie van Synchroonzwemmen:
Synchroon zwemmen is een watersport. Het werd vroeger ook wel
"kunstzwemmen" of "waterballet" genoemd. "Synchroon" betekent "gelijk". De
sport wordt vooral door meisjes beoefend. Het is te vergelijken met ballet,
maar dan in het water.
Defintie van gezelligheid:
geeft een bepaalde aangename omstandigheid of gevoel weer, een vorm van
knusheid, vriendelijkheid, huiselijkheid, vertrouwdheid, kneuterigheid enz.
Meestal heeft gezelligheid te maken met anderen samen te zijn (in goed
gezelschap). Het kan ergens gezellig zijn (de sfeer), iemand kan gezellig zijn
Als we bovenstaande samenvoegen hebben we de definitie van de synchroon
zwemclub van Woltersum!
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Woltersum Wil Wel
Zaterdag 18 februari hebben we met elkaar een zeer
succesvolle aftrap gegeven aan onze dorpsactie
Woltersum Wil Wel! En we zijn nog niet klaar, we
gaan door met acties gedurende het hele voorjaar
en zomer van zeer uiteenlopende aard tot de
landelijke Burendag op zaterdag 22 september.
Voor deze burendag hebben we een
sponsorbijdrage aangevraagd bij het Oranjefonds.
Het begon enkele maanden daarvoor met een heel klein clubje (ex)inwoners
van ons dorp. De insteek is om op een positieve manier, met veel plezier en
gezelligheid, een inzamelingsactie houden voor ons bestolen dorpshuis De
Bongerd! Niet gewoon een benefiet avond met wat bandjes maar het initiatief
gebruiken om iedere inwoner, ondernemer en vereniging uit te dagen om zich
te presenteren en met ludieke acties zoveel mogelijk geld met elkaar in te
zamelen.
En we begonnen die aanloop naar 18 februari goed! Door het inschrijven van
onze actie Woltersum Wil Wel bij de Vonk van Ten Boer en met het mooie
plan door de eerste selectieronde te komen haalden we al € 3.000,- binnen. Dit
bedrag is gebaseerd op de door ons ingediende begroting en hiermee kunnen
we ons volledige plan gedurende hele zomer uitvoeren!
Toen kon er gestemd worden op de tien geselecteerde projecten uit de
Gemeente Ten Boer. Met elkaar hebben we erg ons best gedaan om zoveel
mogelijk mensen te laten stemmen op onze actie, er is gestemd vanuit heel
Nederland (lang leve onze landelijke bekendheid!) en daarmee werden we
eerste! Een extra bedrag van € 7.500,- werd ons toegekend! Een mooiere start
hadden we ons niet kunnen wensen. We willen dan ook graag alle stemmers
bedanken hiervoor!
En ondertussen waren we al bezig
iedereen in het dorp actief te
benaderen met de oproep om mee te
doen met de actie Woltersum Wil Wel
in welke vorm dan ook! Er zijn heel veel
ideeën en initiatieven binnen gekomen
en een deel daarvan is zaterdag 18
februari al uitgevoerd.

41

Tilproat Woltersum

29e jaargang nummer 3

maart 2012

Een ander deel van de aangeboden acties moeten de komende tijd tot
uitvoering worden gebracht.
De laatste twee weken voor de 18e februari begon het al aardig rond te zingen
in het dorp, een beetje onrustig was het want er was geen heel duidelijk
programma. Wel veel aanmeldingen voor de kraampjes, het open podium. Een
poster werd geprint en hier en daar verspreid. Radio Noord kondigde aan dat
het radioprogramma Noord op Stee live van 10.00 tot 12.00 uur uit te gaan
zenden vanuit ons dorpshuis. En taarten werden gebakken voor de
taartenwedstrijd!
Vrijdagmiddag 17 februari is er begonnen met opbouwen en aankleden van
het dorpshuis. Met een grote roze (geld)boom, licht en aankleedmaterialen
van Vixen Design uit Groningen werd ons dorpshuis omgetoverd tot een
geweldig sfeervolle ruimte. Op de vrijdagavond werden de eerste spullen van
verschillende inwoners al binnengebracht, Jan Roelfsema richtte zijn filmzaaltje
in en Fokko van Dijk bouwde na 13 jaar zijn Drive In weer op in het dorpshuis!
En zaterdagochtend 18 februari, om 8.00 uur, stond Noord op Stee al op de
stoep met presentator Arno van der Heijden en Marina Versteeg en de
verrassingsact Bert Hadders met twee Nozems. Om 10.00 uur startte de
uitzending en daarmee hebben we een geweldige aftrap van de dag gekregen.
Voor de entree van het dorpshuis werden twee machines van Van der Laan
geplaatst met het bord Woltersum Wil Wel als poort. Koffie werd gezet, 20
wedstrijdtaarten werden binnengebracht, de tafels werden ingericht en de
geldboom begon te groeien! De ploeg van Radio Noord kochten om 9.00 uur
direct allemaal een T-shirt van Woltersum Wil Wel!
En wat een acties hebben we gezien! En wat een berg taartpunten hebben we
verkocht! Wat ontzettend veel koffie en thee
is er gezet en gedronken! Er waren zoveel
aanmeldingen voor de tafels dat we het
dagprogramma in tweeën hebben verdeeld.
We hebben een zeer goed gevulde en zeer
gezellige zaal van 11.00 tot 13.00 uur gehad.
Getuigen zijn de vele luisteraars van Noord
op Stee, zij gaven aan dat het een goed
gevuld, afwisselend en gezellige uitzending is
geweest! En met deels een nieuwe
tafelschikking, en een druk programma op
het open podium, een geweldige tweede
helft hadden van 15.00 tot 17.00 uur!
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Over de dag zijn er veel klompen verkocht, uitverkoop uit het magazijn van
Firma Pot. De gehele opbrengst is ten goede van Woltersum Wil Wel gekomen.
En ook de eier-actie van de Familie Lalkens heeft veel opgebracht, met elkaar
zijn er 3500 eieren verkocht!
De kunstverkoop van onze kinderen van OBS De Huifkar was geniaal! De losse
verkoop van de schilderijen en met de intekenlijst waarop geboden kon
worden op vier schitterende kunstwerken heeft een goede duit in het zakje
gedaan!
De pompoendiertjes van Mandy Kruise en Anouk Erenstein waren binnen een
uur uitverkocht! En de winnende taart van Amy Wietsma heeft maar liefst €
25,- opgeleverd!
Bij het onze Vereniging Voor Volksvermaken zijn ’s ochtends door kinderen
veel bordjes beschilderd. En onze Woltersumse Synchroon Zwemclub heeft
naast een geweldige taart op de middag veel geld op laten vissen door de
kinderen. Menigeen liep rond met een heerlijk portie saté van Rebekka en
Diana rond. En de Familie Mosselman heeft gedurende de dag toch ook aardig
wat T-shirts en onderbroeken weten te verkopen. Daarnaast de haverkoekjes
van de Slingertuin, de sponzen van Camperklus, de vele gelakte nagels ,
gemasseerde hoofden en de kleine reparaties aan auto’s.
Deze kleine-autoreparatie-actie van Willem jan Timmermans loopt trouwens
nog tot 22 september door! En ook Otomoto komt dit voorjaar met een actie,
een Woltersum Wil Wel Waskaart wellicht??
En in de kleine zaal heeft Jan Roelfsema het druk gehad bij zijn vertoning van
oude films van vele verschillende gelegenheden
uit onze Woltersumse dorpsgeschiedenis! Op
het drukste moment waren er 26 aanwezigen
en ieder genoot van de vele mooie en voor
sommige sentimentele en confronterende
beelden. Jan vertoont zijn films nog met enige
regelmaat op verzoek aan de oudere inwoners
van ons dorp aan huis.
Het open podium bood een gezellig en bont
programma. Met veel improvisatie een leuke
afwisseling van optredens. De broer of was het
de neef, van Dominee Gremdaat vertelde over
onze fuut (watervogel) op onze kerk. Het
gelegenheidskoor onder leiding van Ellen
Braaksma zongen drie prachtige nummers en kondigde daarmee hun concert
op 4 maart om 15.30 in de kerk aan.
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Veel kinderen hadden een liedje, dansje of act ingestudeerd. Een varia aan
muziekinstrumenten is voorbijgekomen, gitaren, trompetten, een cello en een
saxofoon. Ook het spontane zangoptreden van Jessica pakte goed uit, ook zij
oogstte een luid applaus! De sentimentele oude songs van Bart de Bruine en
Huib van der Ziel en het nummer van Pink Floyd van onze zanger Clerence
waren een succes.
De veiling van de drie computers van het Waterschap, de prachtige hoed van
Pien Bode en de winnende prijstaart van Amy Wietsma sloot de middag af met
een opbrengst van € 186,- op.
En zo groeit onze geldboom in het midden van ons dorpshuis erg hard, naast
de opbrengsten van alle acties deze dag werden er vele donaties gedaan! Er
zijn mooie bedragen binnen gekomen van onze ondernemers en verenigingen
en van veel bij ons dorp betrokken ondernemers.
We hebben tot nu toe donaties in ontvangst mogen nemen van:
Autoschadebedrijf H. Van Dijken, Biljartclub Het Groene Laken, Bosman Licht,
Buro Bothof, Cafe De Witte Brug, Cirtoen BM Gorecht in Hoogezand, De
Euroclub Woltersum, Debbie’s Bloemsierkunst in Groningen, Dorpbelangen,
Drukkerij Tienkamp, Eleveld Vormgeving, Garagebedrijf Wietsma in Ten Boer,
Hoveniersbedrijf Bartelds in Onnen, Loonbedrijf Van der Laan in Overschild,
Schilder- & onderhoudsbedrijf Roelvink, Steevast Bouw,
Supportersvereniging en ’t Binnenhuis in Groningen.
En we kunnen melden dat we naast de cheques
van € 7.500,- en € 3.000,- tot nu toe met elkaar
€ 4.000,- voor de actie Woltersum Wil Wel
hebben binnengebracht! Een machtig bedrag
voor ons dorpshuis en we stellen onszelf graag
de uitdaging om dit bedrag voor 22 september
te verdubbelen! Want we hebben met elkaar
nog veel in het vat zitten!
Deze geldboom van Woltersum groeit letterlijk
verder midden in ons dorp. Janny Hulshof heeft
nl. een dorps boom geplaatst op het
Smidshoekje bij de jeu de boules banen om zo
te laten zien wat de actuele standen zijn na de
verschillende acties tot 22 september.
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En om 21.00 uur was er de derde helft van de actiedag Woltersum Wil Wel!
Met wederom een gevarieerd programma met locale artiesten en DJ’s. De
Mountainbirds, Jos Meijers en bandgenoot trapten heerlijk af met een zeer
muzikaal optreden. Geweldig dat twee mensen samen met ieder hun
instrumenten zo’n vol en warm geluid kunnen voortbrengen! Hierna
trakteerden de band de Blues Flower, met onze zeer muzikale inwoner Alex
Castro Gache en zijn ex-vrouw Astrid, ons op een heerlijk optreden in ons zo
mooi verlichte dorpshuis.
De stille disco, van onze nieuwe
pastoriebewoner Frank Schaap (DJ
Woolmark), was een succes. Eerst moest er
even gekeken worden maar met een
koptelefoon op je hoofd was je verkocht en
kon je alleen maar meedoen! Van de
vogeltjesdans, de hele grote bloemkolen tot
Ciske de Rat, er werd volop meegedaan en
gelachen!
De bakbeamer van Rocket Industries heeft
de hele avond logo’s geprojecteerd van
ondernemers die ons financieel steunen.
De verkoop van de verschillende handwerken decoratiestukken, onder ons genoemd
de Woltersum Wil Wel Winkel van Aaf Kiel,
liep goed. Met Aaf Kiel aan het roer zijn vele dorpsgenoten actief geworden
om te knutselen voor het dorpshuis. En deze winkel wordt na de
voorjaarsvakantie voortgezet in de winkel van Martha en Rinus Schoonveld aan
de Hoofdweg.
Hier worden de producten en diensten die aangeboden worden tot de
burendag op 22 september voor Woltersum Wil wel verkocht.
De verschillende intekenlijsten voor al de verschillende acties. Zo staat er nog
een Klaverjas- marathon op stapel, kun je intekenen voor schildercursussen
(jong en oud) bij Hanna van Wel, zijn er op intekening Woltersumse
zandzakken en zuiver Woltersums kwelwater te verkrijgen (met
echtheidscertificaat). Ook verkrijgbaar zijn de kortingsbonnen van onze eigen
Woltersumse webshop Veelkeus.nl van Elja Vranken. En het zou mooi zijn als
we hier ook terecht zouden kunnen voor de befaamde Gat-in-Diek-Koukjes
van Carolien en Teun Nijland van De Oude Heerlijkheid! Ook handig om vanuit
hier de zeer gewilde extra editie van de Tilproat te verspreiden, ook van
Dorpsbelangen hebben we een flinke schenking mogen ontvangen.
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De eerste € 1.000,- van De Vonk van Ten Boer zijn bij Woltersum Wil Wel
aftrapdag al uitgegeven! En deze hebben ons tot nu toe € 4.000,- ingezameld
opgeleverd! Er ligt nog € 2.000,- op de plank voor leuke en mooie acties dit
voorjaar en deze zomer. En daarnaast willen we het geld van De Vonk van Ten
Boer graag gebruiken om mooie wensen te vervullen
voor onze oudere inwoners van Woltersum. Er kunnen
aanmeldingen worden gedaan voor en door inwoners
van 60 jaar en ouder. Hiervoor zijn Wenskaarten te
verkrijgen in onze Woltersum Wil Wel Winkel van
Martha en Rinus!
En één wens willen wij in ieder geval al wel gaan vervullen: We willen graag
organiseren dat oudere inwoners van ons dorp een VIP bezoek kunnen
brengen aan een wedstrijd van FC Groningen in de Euroborg. Dat kan dan een
leuke publiciteitsstunt zijn waardoor we nog breder aandacht vestigen op dat
leuke dorp dat veel meer is dan alleen een dorp langs het Eemskanaal!
Onze andere uitdaging is de aandacht houden op Woltersum Wil Wel!
In het verschiet liggen nog vele dorpsactiviteiten, met in het eerste weekend
van juli mogelijk een middeleeuws feest om te vieren dat Abt Emo 800 jaar
geleden is teruggekeerd met toestemming van de Paus voor het bouwen van
een klooster in Wittewierum. Veel Woltersummers uit die tijd hadden een
broodwinning uit de bouw van het Bloemhof klooster.
De kunst wordt om tot de burendag van 22 september alle acties en
activiteiten goed onder de aandacht bij iedereen te krijgen. We mailen,
twitteren, flyeren en doen ons best om met enige regelmaat de krant te halen
maar alle hulp blijft daarbij welkom! En wellicht kan de onlangs opgezette
website van Dorpsbelangen ons daarbij helpen. Want er kan nog meegereden
worden met een Trike tijdens Koninginnedag, de verkoop van zuivere
paardenmest voor onze rozentuintjes in het voorjaar moet nog starten … En de
koper en ijzer ophaalactie van Boudewijn ’t Sas moet nog, laat straks je straatje
schoonvegen door Henk Bothof en Jenny Pot, koop stookhout bij Janny Hulshof
en doe straks massaal mee met de spooktocht georganiseerd door de jeugd
van Woltersum. En al wat er nog meer van de grond wordt gebracht de
komende periode!
We willen met elkaar onze eerste opbrengst van € 4.000,- in februari minimaal
verdubbelen tot een bedrag van € 8.000,- !! Of halen we de € 10.000,- met
elkaar ??
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Wij zijn benieuwd, we zijn allen zeer aangenaam verrast de 18e februari!
Tot zover alvast bedankt en jullie horen nog van ons! En houd ons in de gaten!
Met vragen, opmerkingen, ideeën, acties en activiteiten kun je bij
ondergetekenden terecht of stuur een mail naar wolterswilwel@gmail.com
Met een groet,
Aaf Kiel, Addie Dost, Eef Veenhuijsen, Erica Dompeling, Gerrie Schotman,
Gerrit Schuurhuis,Lisa Sportel & Saskia Bothof
En ons twitteraccount is: @woltersumwilwel

Zingroonzwemklup Woltersum
Twee van onze leden hebben een jubileum jaar gevierd, samen bereikten ze
de leeftijd van 100 jaar.
Beide keren hebben we dat in stijl gevierd. Er kwam zelfs een Limousine
aan te pas! En u kon ook de plakkaten in het dorp niet missen toen ons
tweede lid afgelopen week haar verjaardag gevierd heeft. En zeg nu zelf het
is haar niet aan te zien dat ze ….
Jaar is geworden……
Ook vieren we dit jaar ons 5
jarig bestaan als synchroon
zwemclub en dat gaat zeker niet
ongemerkt voorbij. We houden
u op de hoogte.
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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
Voorz: W.Timmermans
050 5498028
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

050 - 3022028

