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Hallo Woltersummers
Wat staat er toch weer veel te
gebeuren in ons dorp. Activiteiten
alom. De kermis, plannen van
Woltersum wil wel, Abt Emo, het
wordt een gedenkwaardige zomer.
En dan nog onze EIGEN vlag. We zijn
een bijzonder dorp en het lijkt wel
of de saamhorigheid steeds groter
wordt. Het is dan ook fijn weer een
krant te hebben vol nieuwtjes en
belevenissen.
Een radio-uitzending vanuit
Woltersum was ook heel bijzonder.
Nog steeds krijgen we reacties op
het watersnoodboekje en we
hebben er inmiddels zo’n 150 extra
verkocht. Ook de schoolkinderen
hebben de dijk inmiddels goed
bekeken en er uitleg over gekregen.
De volgende krant komt iets later
uit, want ik ga weer heerlijk varen
en mij dus helemaal ontspannen,
met cultuursnuiven en nieuwe
plaatsen bezoeken.
Ik wens jullie allemaal een heel fijne
zomer toe en schrijf je belevenissen
op, zodat we in september weer een
leuke, volle krant hebben.
Groetjes,
Ingrid Stayen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
We komen maar moeizaam weer op gang. We hadden
weliswaar 3 x een vergadering, de vaart is er even uit.
Gelukkig is er sinds de jaarvergadering een nieuwe
secretaris: Willemjan Timmermans. Hij woont op
Kerkpad 3.
Elders in de krant het jaarverslag 2011Op dit moment
zijn er 2 commissies aan het werk onder onze leiding:
een om te zorgen dat het onzalige Marenland niet de
kans krijgt onze basisschool te sluiten en een die de werkzaamheden aan de dijk
van het Eemskanaal in de peiling houdt. Ook bij het “Dijkparkoverleg” zitten we
aan, samen met Irene Venditti. Hier nemen alle aan het Eemskanaal grenzende
dorpen (v.a. Ruischerwaard t.m. Woltersum) aan deel om te bezien of er een
aangenaam verpozen langs de dijk te realiseren is.
De gemeente heeft ons meegedeeld dat er, vanwege de bezuinigingen, naast het
oude kerkhof (laatste stukje Bouwerschapweg) en op de Bouwerschapweg in de
bocht, net buiten de bebouwde kom, niet meer gemaaid zal worden. Ze zullen
dat nog wel klepelen…… Maar ja, dat doen ze al jaren zo.
Op 27 september a.s. komen burgemeester en wethouders het bestuur weer
vereren met een bezoekje. Mochten er nog zaken zijn die jullie aangekaart willen
hebben: Laat het ons minstens een maand van te voren weten!
De gifput blijft in onze warme aandacht. Maar ook onze burgemeester maakt
zich sterk voor duidelijkheid en monitoring.
Onze vergaderdag is verschoven van de derde maandag naar de derde
donderdag in de maand. Wil je eens een onderwerp aankaarten, bel dan wel
even van te voren. Soms moeten we hem verplaatsen.
Zodra er nieuwe contributiekaarten zijn, zullen we bij jullie langs komen. We
willen dat dit jaar eigenlijk voor het laatst zo doen. Het kost in sommige straten
nogal veel tijd, omdat mensen niet thuis zijn of geen contant geld in huis hebben.
Daarom willen we vanaf volgend jaar werken met de mogelijkheid de
contributie over te maken naar onze rekening. Bij nieuwe inwoners zullen we
uiteraard nog wel gewoon langs gaan.
Elders in deze krant een stukje over het ontstaan van de dorpsvereniging. Een
uniek stukje geschiedenis over een sociaal dorpje op het platteland van
Groningen!
O ja, nog even dit: om te zorgen dat Marenland haar zin niet krijgt: vertel je
vrienden met jonge kinderen wat een fantastisch dorp Woltersum is. Er is hier
en daar nog wel wat te koop/ huur.
Lieve groet van de voorzitter.
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Kinderworkshop
30maart was er een kinderworkshop in mijn atelier voor WWW.
Aanwezig waren Tes Schotman, Noor de Bruine en Max Meyers.
We begonnen met een voet afdruk op papier, Tes en Noor deden het bij
elkaar, Max hoefde ik het maar een keer voor te doen en hij ging het lekker
zelf doen.
Max maakte direct van de voetafdrukken een mooi lijnenspel, van vormen van
zijn voet door elkaar heen. Hij wilde het niet inschilderen want vond juist
de lijnen zo mooi! Daarna tekende hij race auto's , daar is hij echt gek op!
Geweldig om te zien hoe Max helemaal in zijn werk op ging.
Ook Tes en Noor hadden het naar hun zin, Noor gebruikte groene soft pastel
krijt voor de achtergrond, zo was het net echt gras, wel leuk, maar je
krijgt er ook wel erge vieze handen van, maar dat vind Noor helemaal niet
erg.
Tes maakte een rondje van de voetafdrukken op het papier leuk daar had ze
echt over nagedacht! Daarna schilderde ze er een mooie bloem in, het zag er
prachtig uit.
Tot zover, en wie weet voor herhaling vatbaar!
Groeten Hanna
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Afscheidsconcert Zigeunerorkest Zwarte Ogen

De kerk van Woltersum was zo goed als vol, zondagmiddag 6 mei 2012. Het was
zover. Na negen jaren samen muziek maken zou dit ons laatste optreden zijn. Een
moeilijke beslissing was het geweest. Een groep muzikanten, vrienden, allemaal gek
op zigeunermuziek, heerlijk om er samen wat moois van te maken. We trokken altijd
volle zalen, we kregen altijd weer het publiek uit z’n dak, en dan nu stoppen?
Het was voor mij als een roes, dit concert. Al die bekende gezichten van fans die dit
laatste optreden niet wilden missen, violiste Quirine en accordeoniste Moniek die
daar samen in volle overtuiging een vrolijke zigeunermelodie de zaal in smeten, de
muziekslingers die Cees op klarinet, tárogató of fluit om de melodieën heen weefde.
En Bert, nu eens een stevige ritmische bodem leggend op de contrabas en dan weer
een verrassende solo-improvisatie toverend. De prachtige accordeonsolo’s van
Moniek mochten er ook zijn! En dan natuurlijk Rauf, zijn gezongen tragische liederen
uit Azerbaidzjan die door merg en been gingen, zijn imposante vioolspel dat het
publiek af en toe tot adembenemende stilte dwong. Het keyboard, ach het was wel
geen vleugel, maar deed toch wel ongeveer wat ik wilde. Vlak voordat we begonnen
kwam Cees met het idee om zijn tárogató-stuk, over die Hongaar die zijn paard heeft
verloren, door het kerkorgel te laten begeleiden. We stommelden dus samen het
smalle trapje op naar het orgel-balkon. Het schalde lekker de kerk in. Als altijd waren
er ook nu weer de uitbundige momenten, de zaal mee-klappend met het refrein van
‘Kasbek’, of meezingend met ‘Volga, Volga’. In de pauze waren er buiten goulashsoep, pizza en lekkere drankjes, dankzij de voortreffelijke organisatie door de
Culturele Commissie Woltersum.
Dit was het dus. Negen jaren muziekplezier. Het Dagblad van het Noorden schreef er
over: ‘Gaat u een traantje laten? – Ja. Maar aan alles komt een eind.’ De traantjes
heb ik gezien, na de laatste keer het lied ‘Zwarte Ogen’ – zo onvoorstelbaar intens
gezongen door Rauf –, na de bloemen en het roerende toespraakje van klarinettist
Cees.
Maar ja, aan alles komt een eind.
Eduard Brons
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Schilderles

Hanna van Wel bood tijdens Woltersumwil-wel een workshop schilderen aan
waarvan de opbrengst zou gaan naar
Woltersum-wil-wel. Zondag 10 maart was
het zover. Gewapend met houtskool
gingen Ina, Bart (kreeg de workshop
cadeau van Boudewijn) en Maaike los op
een wit stuk papier. Oefenen met het
materiaal noemde Hanna dat: zien wat er
gebeurt als je, harder duwt, er
overheen veegt met je vuist, met
kneedgum gumt of met veren er overheen
gaat. Zoals je kunt zien legde Ina er hart en
ziel in. Na enige tijd kregen
we een nieuw papier waarop we naar
eigen inzicht de uien, wortels, paprika,
pompoen en wat je nog meer zag
mochten natekenen met houtskool. Leuk
en verbazingwekkend om te zien wat voor
herkenbare dingen er verschenen.
Onvermoede talenten? De wortels van Ina
leken wel op een blad te liggen,
11
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heel bijzonder. De bloemen van Bart kon
je bijna vastpakken. Mijn rare
aardappel veranderde uiteindelijk toch in
een paprika. De twee uren waren zo
voorbij, heel rustgevend om zo gericht
bezig te zijn met papier en
houtskool. Een aanrader.
Maaike

Strijkservice Ineke
Per heden ben ik een strijkservice
begonnen aan huis.
Voor een redelijke prijs strijk ik uw
kleding, lakens enz.
Ophalen en terugbrengen kan tegen
vergoeding.
Kleding per stuk €2,=
Lakens, dekbed & slopen €3,50
Schroom niet, bel mij!!
Ineke 06-30030489

Tilproat Woltersum

12

29e jaargang nummer 4

juni 2012

Tilproat Woltersum

29e jaargang nummer 4

juni 2012

Rabarber en witte chocolade cakejes

Rabarbercakejes
Het is nu echt rabarbertijd. Bij ons thuis is niet iedereen even dol op rabarber,
maar deze cakejes zijn eigenlijk altijd welkom. Fris en zoet tegelijk. Je kunt er
voor kiezen om ze als cupcake te bakken zoals ik dat doe. Maar in een
taartvorm kan natuurlijk ook. Zelf kies ik niet te dikke rode rabarberstengels.
Deze zijn wat zoeter.
Voor 12 stuks
210 gram patentbloem
7 gram bakpoeder
halve theelepel zout
125 gram ongezouten roomboter
200 gram kristalsuiker

1 zakje vanille suiker
90 gram karnemelk
2 eieren
250 gram rabarber
150 gram witte chocolade

Verwarm de oven voor op 175 °C graden.
Beboter en bebloem een muffinvorm of vul het met papieren vormpjes.
Was de rabarberstronken en snijd het in dobbelsteentjes van een cm.
Hak de witte chocola niet te fijn. Zeef de bloem, bakpoeder en zout boven een
kom
Mix de boter met de suiker bleek en luchtig. Voeg 1 voor 1 de eieren toe. Voeg
de vanillesuiker toe.
Voeg het bloemmengsel en de karnemelk om de beurt toe: het bloemmengsel
in 3 delen, de karnemelk in 2 delen. Begin en eindig hierbij met het
bloemmengsel.
Schraap de zijkanten van de kom regelmatig schoon en voeg pas een volgend
deel toe als de vorige geheel is opgenomen in het beslag.
Spatel de rabarber- en chocolade stukjes door het beslag en verdeel het over
de vormpjes. Bak de cakejes in 25 minuten gaar. Een satéprikker moet er
schoon uitkomen en ze moeten mooi goudbruin zijn. Laat de cakejes 10
minuten in de vorm afkoelen, daarna op een rooster.
Eet smakelijk.
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Bruisend optreden van de Hellums Angels
Zondag 1 april was er optreden van Hellums Angels in de
kerk.
Al ruim van te voren werd het optreden aangekondigd
door de culturele commissie van Woltersum. Een groep
enthousiaste dorpsbewoners die het steeds weer lukt
om een leuk cultureel programma heen te zetten. De
kerk was die dag aardig gevuld. We werden niet
teleurgesteld door de wervelend Hellums Angels. Je kon aan de dames zien dat
ze er veel plezier aan hadden. Ook de dirigent blonk uit in enthousiasme, met
veel plezier loodste ze het koor door de muziekstukken. En dit waren niet de
makkelijkste liedjes. Op het repertoire stonden stukken van Amy Winehouse,
Adele en het befaamde halleluja van Lennard Cohen.
Al met al popsongs van allure. Wij vonden het een geslaagde middag en zeker
voor herhaling vatbaar.
Vriendelijk groet Addie&Irene

Bericht vanuit school.
De laatste schoolkrant van het schooljaar 2011-2012. Wat vliegt de tijd, een
jaar gaat ontzettend snel. De cito toetsen van groep 8 liggen alweer een tijdje
achter ons. De kinderen hebben het goed
gedaan en ze zullen allemaal hun plekje op het
voortgezet onderwijs wel vinden. We wensen
Anouk, Jordin, Remco, Rik, Dorina, Nick,
Claudia en Tes een hele fijne en leerzame tijd
toe op het voortgezet onderwijs. Acht kinderen
gaan er weg, dat is veel. Op dit moment zijn er
54 kinderen, na de zomervakantie starten we
met 47 leerlingen. In de zomervakantie wordt
Camille Castro Gache 4 en hij begint dan direct na de zomervakantie in groep
één. In december komen Iris en Fem van der Linden er nog bij. Dan zitten we
weer op 49 leerlingen. Wie weet lukt het ons ook volgend schooljaar om weer
boven de 50 leerlingen te komen.
De komende periode gaan alle groepen nog op schoolreis of schoolkamp, u zult
het vast wel horen als de auto's toeterend door het dorp rijden. Ook zijn we
druk bezig met de voorbereidingen van de musical, die we dinsdag 17 juli
zullen opvoeren in het dorpshuis. Kortom drukte alom, maar voordat we het
weten is het zomervakantie. We genieten van al deze activiteiten en wensen u
voor later een hele fijne vakantie toe.
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Woltersummer Kermis 2012.
Deze kermis staat in het teken van een jubileum. De zweefmolen van de fam.
Groothoff komt maar liefst voor het negentigste keer naar Woltersum. Dit kunnen
we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus komt er een spectaculaire
opening van de kermis op vrijdag 22 juni. Om 19.00 uur gaan we los, wat er precies
gaat gebeuren houden we nog even geheim. We verwachten een grootte opkomst
van jullie dorpsbewoners want dit gebeurd maar eens in de negentig jaar. Natuurlijk
zullen alle kermisattracties van de afgelopen jaren ook nu weer aanwezig zijn, zij
zullen zorg dragen voor een gezellige kermis.
Op zaterdag 23 juni wordt er wegens enorm succes wederom een ZESKAMP
georganiseerd
Dit jaar nog sensationelere en spannender dan afgelopen jaar. s' Morgens vanaf
10.00 uur voor de jeugd t/m 12 jaar, de kinderen kunnen zich vanaf 9.30 uur
aanmelden op het oude trainingsveld. Vanaf 13.30 uur begint de zeskamp voor
teams, de teams moeten uit zes personen bestaan plus een teamcapten. Bedenk een
leuke naam voor je team en schrijf je snel in via vvvwoltersum@gmail.com, er
kunnen maximaal 10 teams mee doen. Er zijn leuke prijzen te verdienen voor de
eerste, tweede en derde plaats. Alle deelnemers krijgen een leuk aandenken aan de
ZESKAMP.
De zondag is zoals u weet niet echt een rustdag als er kermis is in Woltersum. Dit jaar
staat de zondag in het teken van een historische landbouwdag. Oldtimer tractoren en
oude landbouwwerktuigen zullen de straten vanaf s’ morgens 10.00 uur vullen. Voor
al het rijdend materiaal begint er om 11.00 uur een toertocht door de omgeving,
tegen 13.00 uur zal het gezelschap terug keren in het dorp en zal al het materiaal
worden tentoongesteld. 13.00 Uur is ook de start van de braderie, er zullen vooral
producten worden aangeboden die te maken hebben met de landbouw. De molen
FRAM zal ook de hele middag open zijn voor demonstraties en bezichtiging. Als
bijzondere attractie zal er een oude dorsmachine aanwezig zijn, de eigenaren kunnen
u precies vertellen hoe het allemaal werkt. Het hele dorp wordt voor doorgaand
verkeer afgesloten om zoveel mogelijk historisch materiaal kwijt te kunnen in het
dorp. We willen u als inwoners dan ook vriendelijk vragen om auto’s zoveel mogelijk
op eigen terrein te parkeren of op de aangewezen parkeerplaatsen. Op het land van
fam. Westening en de fam. Lalkens zullen parkeerplaatsen worden ingericht voor
bezoekers.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar ons prachtig programmaboekje, die
één dezer dagen bij u in de bus zal vallen.
VVV Woltersum.
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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

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

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling en de vele
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
Harry Wassing
Wij kijken als familie terug op een mooi en waardig afscheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Harry in zijn leven voor
velen zoveel heeft betekend. We zullen Harry dan ook allemaal heel erg
missen.
Namens de familie Wassing
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Haalt de paashaas zijn eieren in Woltersum?
Toen ik met mijn vriendin praatte zei ze dat ze een paashazenpak had gekocht.
Dit leek me ook een ontzettend leuk idee voor school. De meester en juffen
organiseren dan altijd net voor Pasen een spelletjesmorgen en eieren zoeken
op het schoolplein.
Dus in overleg met de leerkrachten hebben we samen besloten dat het door
moest gaan. Dus vriendin gevraagd of ze dat wilde doen en die was meteen
enthousiast.
Op 4 april 2012 was het dan zover. Niemand had nog een woord gerept over de
paashaas, dus het was een enorme verrassing toen ineens een huppelend
paashaasje het schoolplein op kwam. Eerst werd de kat een beetje uit de boom
gekeken door de kleintjes. De grotere kinderen hadden zoiets van: zijn we hier
niet te groot voor? Maar al gauw had de paashaas de stemming er in. Zowel
groot als klein wou maar al te graag met haar op de foto. En naar mate het
later werd, gingen de kinderen en de haas steeds gekkere dingen doen. Vooral
de staart en oren waren erg geliefd om toch even aan te trekken. En als de
paashaas daarop reageerde was het natuurlijk nog leuker. Ook was het haasje
de haas, want ze moest ook meedoen met de spelletjes natuurlijk. Tot groot
plezier van de kinderen.

In de tussentijd was er even een pauze ingelast en de paashaas bezocht de
allerkleinsten en beantwoorde een paar vragen. Ook had ze een verhaaltje
ingestudeerd en de kinderen van groep 1,2 en 3 luisteren geïnteresseerd naar
haar. In de tussentijd hadden de leerkrachten de eieren verstopt, en kon het
zoeken beginnen. Al gauw waren de eersten gevonden en de paashaas stond
klaar met haar mandje met chocolade eitjes en iedereen mocht 1tje uitkiezen.
Even later was het tijd om afscheid te nemen en huppelde de paashaas vrolijk
weer richting de Dobbestraat, waar ze toch wel moe, maar zeer voldaan
arriveerde.
Er is ook een filmpje van gemaakt.
Deze kunt u terugvinden op youtube onder: paashaas in Woltersum.
TS
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Ontwikkelingen omtrent de Huifkar Woltersum
Zoals in de kranten meerdere keren te lezen is geweest rommelt er van alles bij
het bovenschoolse bestuur van onze dorpsschool. De Huifkar Woltersum is
zoals iedereen weet onderdeel van de Huifkar Ten Boer. Maar wat minder
mensen weten is dat de Huifkar weer valt onder het bovenschoolse bestuur van
stichting Marenland.
Nu is Marenland bezig met het doorvoeren van bezuinigingen en dit komt er in
het kort op neer dat ze kleine scholen willen sluiten en daarvoor in de plaats
grote 'kindvoorzieningen' wil laten bouwen. Door deze schaalvergroting kunnen
grotere groepen worden gevormd en kan er zo bespaard worden op de
loonkosten.
En wat vinden wij daar van
Dit zou voor ons dorp natuurlijk een slechte ontwikkeling zijn, want we zijn
natuurlijk flink gehecht aan onze school. Ik wil het niet te veel hebben over alle
mogelijke gevolgen, maar zonder school wordt het voortbestaan van het
dorpshuis onzeker. Bovendien zullen er veel minder jonge gezinnen zich in ons
dorp vestigen en dan heb ik het nog niet gehad over de bouwerschapsweg waar
de kinderen elke dag over moeten naar Ten Boer...
kortom, meer dan genoeg reden om tegen deze plannen in opstand te komen.
en wat doen wij hier tegen
Wij, een groepje ouders hebben ons verenigd om de ontwikkelingen zeer
nauwkeurig te volgen en waar nodig actie te ondernemen onder de naam:
Behoud Basisschool Woltersum

Want wij zeggen:

Handen af van onze school!
Deze groep Woltersumers laat onder geen beding de school in Woltersum
sluiten!
Marenland en haar plannen
Ons bovenschoolse bestuur wordt geleidt door algemeen directeur Dick
Hendrikse met als bestuursvoorzitter Hans Maarten Bolle. Deze twee heren
hebben 18 april hun beleid voor gelegd in de raadscommissievergadering. Daar
werden ze door een grote afvaardiging vanuit Woltersum vanaf de
publiekstribune aangehoord. Er waren kinderen van de Huifkar Woltersum die
kritische vragen stelden aan het bestuur van Marenland. We hebben hiermee
duidelijk laten merken aan onze volksvertegenwoordigers, wat wij van de
plannen van Marenland vinden. Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft
27 openbare basisscholen. In de gemeenten Delfzijl, Loppersum en
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Appingedam krijgen ze de komende jaren te maken met een flinke
bevolkingskrimp. Deze krimp betekent ook dat het aantal kinderen terug zal
lopen. In de gemeente Loppersum heeft Marenland al de nodige maatregelen
genomen en dit is niet allemaal op een nette manier gegaan, er is hierover al
veel geschreven in de kranten.
Nu ze eenmaal goed op dreef zijn, menen ze door te moeten pakken en dus ook
de scholen in de gemeente Ten Boer op de schop te moeten nemen. Als we
deze plannen door zouden laten gaan zou dit voor onze geliefde school kunnen
betekenen dat het de deuren zouden moeten sluiten! Dan zou er in bij de
Huifkar Ten Boer een volledig nieuwe school gebouwd moeten worden zodat
wij er bij in passen. Het is sowieso al een absurde gedachte om onze gezonde
school te sluiten, het is prioriteit nummer een voor elk schoolbestuur om zo'n
chemie te krijgen als die je op de Huifkar in Woltersum vindt. Marenland zou
gek zijn als ze dit uit elkaar trekken, weet wat je hebt voor je het vernield!! De
Huifkar Woltersum biedt een veilige leeromgeving voor de kinderen waar ze op
een geweldige manier leren hoe je met elkaar om gaat, een school waar de
leerprestaties op een hoog niveau staan, waar het team leraren een echt team
is dat de leerlingen niet een of twee jaar in de klas heeft, maar ze van groep 1
tot en met groep 8 volgt en begeleidt.
De hooivorken hebben we nu nog niet nodig, maar hou ze bij de hand, want als
het nodig is hebben we jullie hulp nodig, we gaan tot het gaatje!
Handen af van onze school!
Behoud Basisschool Woltersum,
Yvonne Klepke, Carolien Nijland-Bezema, Henk Bothof, Maaike van der Werf, Monique Becherer, Chris Ruigendijk, Willemjan Timmermans

Zoals u waarschijnlijk weet zijn wij per 1 januari 2012 officieel gefuseerd met de
herv.kerk ten Boer.
Officiële naam sinds 1 januari:

Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen.
In Woltersum worden diensten gehouden op:
10 juni 10.00 uur ds. G.J.v.d.Lagemaat
08 juli 10.00 uur mw. J.Tuma
12 aug. 10.00 uur ds. G.J.v.d.Lagemaat
09 sept. 10.00 uur ds. G.J.v.d.Lagemaat
14 okt. 10.00 uur lektoren
11 nov. 10.00 uur ds. G.J. v.d.Lagemaat
09 dec. 10.00 uur ds. G.J.v.d.Lagemaat
24 dec. 20.00 uur Kerstnachtdienst ds. G.J.v.d.Lagemaat
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Radiprogramma “Noordmannen”
Wij, Rene en Ingrid Stayen mochten gastvrouw/heer zijn bij het
radioprogramma Noordmannen op 27 mei jl. Het was wel vroeg uit de veren,
want op 0.700 uur begonnen ze al met het opzetten van de antenne. Om acht
uur werd het startsein gegeven. De presentatoren kregen hun koptelefoons en
rugzakken en met de microfoon in de hand liepen ze al keuvelend het dorp in.
Het is heel boeiend om eens van dichtbij mee te maken, hoe dat allemaal in
zijn werk gaat. Okkie Smit en Alex Vissering zijn duidelijk heel goed op elkaar
ingespeeld. Heel knap hoe ze al improviserend een samenspraak houden.
De gasten waren ook boeiend. Andre van de Nadort vertelde over zijn jeugd en
wat hem uiteindelijk in Ten Boer bracht. Van tuin- en landschapsinrichting naar
burgemeester lijkt niet zo voor de hand liggend, maar bleek uiteindelijk toch
niet zo vreemd.
Boudewijn ’t Sas kwam vertellen over abt Emo, en liet niet na om te vertellen
hoe geweldig Woltersum is! Natuurlijk was hij er om de terugkeer van abt Emo
te promoten en te vertellen over het middeleeuws feest en wat de rol van
Woltersum hierin is.
En dan was er nog dijkgraaf Alfred van Hall, een bijzondere man. Wij kregen
zijn boek de Zijlman. Waarin poëzie en proza elkaar afwisselen Wat kan hij
prachtig schrijven! Het zijn werkelijk juweeltjes om te lezen.
Dit alles speelde zich af op ons terras en het weer was prachtig. Ik heb
genoten van alles wat erom mij heen gebeurde.
I.S.

Schouwerzijl
spinrag tussen roerloos riet
torst druppels van de dauw
langzaam water is de spiegel
voor hem die boven woont
een visdief breekt het glas
en zet zich van de scherven af
de prooi blinkt in de bek

de hemel steunt op dunne
repen land
dat achter dijken licht
ooit zal het zoet van hier
versmelten met zilt water
tot dan masseert het oude zijlen
die lang geleden
vochten met ’t getij

uit: De Zijlman door Albert Hall
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WANNEER WIE
8 juni--1 juli Witte Brug
16-jun Witte Brug
22-jun VVV
22-jun Witte Brug
23-jun VVV
23-jun VVV
23-jun Witte Brug
24-jun VVV
24-jun Witte Brug
24-jun VVV
26-jun Noorderzijlvest
6-jul Culturele Com.
6-jul Culturele Com.
6-jul Culturele Com.
7-jul Culturele Com.
7-jul Culturele Com.
7-jul Culturele Com.
17-jul Huifkar
18-aug Witte Brug
31-aug kampcommissie
1-sep kampcommissie
8-sep Witte Brug
15-sep Witte Brug

29e jaargang nummer 4

WAT
Alle EK voetbal wedstrijden op groot scherm
klaverjassen
spectaculaire opening kermis
disco Jump Inn (Fokko)
zeskamp voor jeugd
zeskamp voor teams
zanger Klaus
braderie
Lijlse Hille
landbouwdag met oude tractoren
Infoavond dijkverbetering
Abt Emo kindervoettocht naar Wittewierum
Abt Emo lezing door Ynskje Penning
Middeleeuws feest rond de kerk
middeleeuwse markt + theater + ringsteken
middeleeuws eetfestijn
groot Abt Emo feest + live muziek
musical
klaverjassen
zomerkampje
zomerkampje
klaverjassen (sportrecreade)
klaverjassen

juni 2012

WAAR
café
café
dobbestraat
café
sportveld
sportveld
café
Hoofdweg
café
Hoofdweg
dorpshuis
Schoolplein
Wittewierum
Wittewierum
kerkplein
kerkplein
kerkplein
dorpshuis
café
molen
molen
café
café

????
20,00 uur
19,00 uur
10,00 uur
13,30 uur
13,00 uur
10,00 uur
13,00 uur
17,30 uur(kerkje)
19,00 uur
13,00 uur
18,00 uur
21,00 uur
20,00 uur
09,00 uur
09,30 uur
20,00 uur
20,00 uur

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen.
Iedereen die iets organiseert geeft het door!!!Aan: tilproat@kpnplanet.nl.
Of aan Ingrid Stayen tel: 0503022266

Dinsdag 26 juni in het dorpshuis
Informatieavond over de verbeteringen aan de
Eemskanaaldijk bij Woltersum
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Woltersum 800 jaar terug in de tijd.
In Woltersum organiseert de culturele commissie Woltersum 6 en 7 juli een
middeleeuws feest.
Op 9 november vorig jaar vierden we in de kerk van Wittewierum het vertrek
van Abt Emo en zijn vriend Hendrik naar Rome 800 jaar geleden. Onder grote
belangstelling, in dichte mist sfeervol verlicht met fakkels, wandelden we
richting de kerk van Woltersum. Het eerste gedeelte van de voetreis naar
Rome.
Emo was de eerste abt van het klooster Bloemhof dat in de middeleeuwen in
Wittewierum stond. Hij was een leergierige man met een grote ambitie: zo was
hij de eerste buitenlandse student in Oxford. Toen de inwoners van het dorpje
hun kerk aan het klooster schonken, werd hier echter door een edelman, met
steun van de bisschop van Münster, een stokje voor
gestoken.
Woedend vertrok abt Emo op 9 november 1211 naar Rome
om bij de Paus zijn gelijk te halen. En met succes! Hij werd
in het gelijk gesteld en keerde weer terug naar
Wittewierum waar hij zijn klooster stichtte dat al snel
uitgroeide tot een van de grootste van Groningen.
Ondertussen zijn we een half jaar verder en 6 juli komt Abt
Emo weer terug in Wittewierum.
Reden voor een groots middeleeuws feest! Woltersum
terug in de tijd. En het leuke is dat heel veel dorpsbewoners
de handen uit de mouwen steken om van de terugkeer van Abt Emo een
groots feest te maken.
Vele dorpelingen in middeleeuwse kledij, met activiteiten uit die tijd, een
theaterspektakel en tot slot een middeleeuws eetfestijn en muziek!
En… je kunt Abt Emo ook via twitter volgen;
Emo van Wittewierum @AbtEmo
Het programma
Vrijdag
13 uur
verzamelen van de kinderen op het schoolplein van Woltersum
13:30 uur vertrek van de kinderen naar Wittewierum
Contouren uitzetten met vlechtwerk van wilgentenen van het
oude klooster
16:15 uur avontuurlijke terugtocht naar Woltersum
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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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17:00uur Pannenkoeken eten in/rond het voorhofje in Woltersum
+/-18:30 uur
vertrek abt Emo met groot gevolg naar Wittewierum
17:30 uur lezing Ynskje Penning (schrijfster van het boek Emo’s reis) in
Wittewierum
19:00uur aankomst van Abt Emo en gevolg in Wittewierum
19-22 uur programma met vuurspuwers, muziek, eten en drinken
Zaterdag
13uur
15uur
+/-17 uur
18:30 uur
21 uur

middeleeuwse markt
(kruiden, oude ambachten, lekkernijen en vele anderen)
theaterspektakel
ringsteken
middeleeuws eetfestijn
groot feest met band “Teetotallers”

Er hebben zich al een heleboel vrijwilligers bij ons gemeld. Heel veel dank
hiervoor. Toch zijn we nog steeds op zoek zowel voor de vrijdag als zaterdag.
Heb je interesse meld je dan bij Gerrie Schotman (Bijbelgang).
Bovendien zijn wij op zoek naar gewichten van meer dan 10 kilo en paard en
wagen voor het ringsteken.
Voor de mensen die mee willen genieten van het middeleeuwse eetfestijn,
graag voor 23 juni opgeven en betalen bij Rinus en Martha aan de Hoofdweg of
aanmelden via culturelecommissiewoltersum@gmail.com en geld overmaken
op rekeningnummer 306317354 t.n.v. St. Oude Groninger Kerken. De maaltijd
kost 15 Euro voor volwassenen en 10 Euro voor kinderen (tot 13 jaar).
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KONINGINNEDAG 2012
Maandag 30 april vanaf 12.00 uur werden de plekjes voor de vrijmarkt weer
uitgezocht. Om 13.00 uur werd het startschot gegeven voor de opening van de
vrijmarkt.
Om 14.00 uur was er een “Historische Puzzeltocht” en hier hadden zich 25
volwassen en kinderen voor opgegeven. In groepjes van 4 (2 volw.en 2 kids) werd
de tocht met volle vreugde gelopen. De eindklassering was wel moeilijk,
aangezien de meeste vragen goed werden beantwoord, en wij van de jury
moesten zelfs met halve punten werken. Helaas kan er maar 1 de winnaar zijn en
dat was het team van Sien Steenhuis, Jan Bouwman, Dani van Dijk en Remco Pot,
en die mochten genieten van een overheerlijke slagroomtaart
Tussendoor werden er door de kinderen nog leuke stoeptekeningen gemaakt.
Door een initiatief van Woltersum Wil Wel, was er een mogelijkheid om met
Gerrie Erenstein een rit te maken op de fel gele Trike, waarmee een kilometer
of zes werd afgelegd.
Rond 16.30 uur was de traditionele stoelendans voor jong en oud.
17 koppels deden hieraan mee, uiteindelijk bleef Willen Jan (als stoel) over,
samen met Gerda (als stoelen danseres)
Wij vonden het een zeer geslaagde dag! Met dank aan o.a. Dorpsbelangen
waardoor wij deze dag konden organiseren en de sportvereniging voor de
catering
Tot volgend jaar Koninginnedag 2013!!!
Koninginnedagcommissie:
Bianca, Irene, en Tjakelien
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Ontstaan Dorpsvereniging Woltersum e.o.
In 1888 werd in januari ten huize van D. Dertien de vraag opgeworpen of er een
vereniging opgericht zou moeten worden voor het plaatselijk nut in de gemeente
Woltersum. Het idee kwam van D. Bange, voogt (dominee), vice-voogt J. Wolthuis,
secretaris H. Broekema en penningmeester J. Schutter.
Het doel van de vereniging zou moeten zijn: “de stoffelijke en zedelijke welvaart van
de minder bevoorrechten standen van Woltersum en omstreken te bevorderen, en
wel in de eerste plaats zou men dat doel trachtten te bereiken door de oprichting
van een ziekenfonds.” (!!!)
Het bestuur krijgt opdracht een regelement op te stellen voor ’t Nut en het
ziekenfonds. De contributie zal 1 gulden bedragen (een klein vermogen in die tijd)
en er mogen maximaal 2 feestelijke vergaderingen per jaar worden gehouden met
de dames. In februari en november, zo mogelijk bij volle maan.
Aanwezig waren, behalve bovengenoemden: A. Klootsema, H. Kohler Winterwerp,
W. Evenhuis, E. Broekema, G. Koops, K. Nap en de heer D. Dertien.
Op 2 maart 1888 werden ten huize van T. Graatsma de regelementen van ’t Nut en
het ziekenfonds aangenomen. Er werd een nieuw 5-koppig bestuur gekozen: E.
Broekema, H. Kohler Winterwerp, A. Klootsema, K. Nap en W. Evenhuis. Uit hun
midden werd een voorzitter gekozen: E. Broekema met 13 stemmen. Secretaris/
penningmeester werd K. Nap. Dat was wel handig, want hij was de meester van de
school.
Er waren 17 leden aanwezig.
Op maandagavond 19 november 1888 om 18.00 uur was de eerste feestelijke avond.
Met de dames erbij.
De inkomsten uit het ziekenfonds: Fl. 42, 40. Er was Fl. 18,= uitgekeerd.
Dat jaar is er een beetje minder armoe geleden onder “het gewone volk” tijdens
ziekte van een kostwinner.
De volgende feestelijke avond was bij T. Graatsma op maandag 18 februari om
18.00 uur.
Er was maar 22 gulden contributie binnen gekomen, maar wel Fl. 26,20 uit gegaan.
Er kwam een voorstel “om het werkvolk dat hier ’s winters zonder werk en
verdienste thuis zit, vanwege ’t Nut werk te verschaffen door machinaal (?)
stroohulzen te vervaardigen”. Het voorstel wordt uitvoerig besproken, maar de
aanschaf van een dergelijke machine wordt te kostbaar gevonden. Een ander
voorstel : het vervaardigen van klompen, want dat is ook geschikt voor bejaarden.
D. Dertien en T. Graatsma waren caféhouders. Ook de gemeenteraad vergaderde in
de kroeg.
Volgende keer meer.
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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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VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN
WOLTERSUM E.O.
Jaarverslag 2011
( van 11 maart 2011 tot 22 maart 2012 )

- Het bestuur heeft dit jaar 9 keer vergaderd.
Een van de taken van het bestuur is het onderhouden van contacten met
overheden en andere verenigingen. In oktober hadden we ons jaarlijks overleg
met B&W. Daarin werd o.a. gesproken over ‘het Daipke’, jeugdhonk ‘de Kar’,
dorpskernenbeleid en duurzaamheid.
Er zijn 2 werkgroepen opgericht: 1 om het herstel en de verbetering van de
Eemskanaalkade in de gaten te houden en 1 om te zorgen dat onderwijsgroep
‘Marenland’, waar we weinig vertrouwen in hebben, onze school niet zal
sluiten.
Ook nemen we deel aan de oeverloze discussie over de N360 en hebben we
zitting in het overlegorgaan over het ‘Dijkpark’. Er is ook 1 bestuurslid van ons
toegetreden tot het bestuur van dorpshuis ‘de Bongerd’.
De A.L.V. op 18 april van Kleine Dorpen Groningen is door ons bezocht.
-Op 30 juni zijn we naar de receptie geweest van Freek van der Ploeg, die 40
jaar in overheidsdienst was en gaven hem namens het dorp een
cadeaucheque.
- Op 1 juni hebben we Harmke Ruben bedankt voor haar jarenlange goede
zorgen en haar een 3-D afbeelding van haar huis gegeven.
- 8 oktober was het dat we, met velen uit het dorp, de afscheidsreceptie van
Seerp en Ineke Palsma bezochten. We konden, dankzij een bijdrage van de
straten en de dorpsvereniging, een vet geldbedrag achterlaten.
- En toen sloten ook nog op 12 december de deuren van de bibliobus. We
hebben Helma, die voor alle lezers altijd klaar stond, een boekenbon en een
bos bloemen gebracht.
- Verder zijn we aanwezig geweest bij de opening van ‘de Deel’ in het
gemeentehuis, de plek waar je terecht kunt voor het consultatiebureau, jeugd
en gezin, dorpscoaches.
- En we waren, vanzelfsprekend, aanwezig bij de prijsuitreiking van ‘de Vonk
van Ten Boer’. Woltersum-wil-wel won de hoofdprijs!
- Burgemeester Van de Nadort en de wethouders Heidema en Stoel waren op
ons voorspreken vrijwilligers bij de Kerstmarkt van de V.V.V..
- ‘De Kar’ is inmiddels verdwenen. Een doorstart is helaas niet gelukt, ondanks
pogingen van een groepje jongeren.
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- Het zomerkamp ging dit jaar gelukkig wel door. Vanwege de vele regen was het
kampje bij de molen te nat en zijn ze uitgeweken naar het dorpshuis / sportveld.
-Het dorpsveld is dit jaar weer gemaaid door onze vaste vrijwilliger en kon het
schoolvoetbal weer op 4 velden worden gespeeld.
-De Koninginnemarkt was ook weer een groot succes.
Wat zou ons dorp toch zijn zonder de inzet van deze vrijwilligers. Bij deze bedankt
voor jullie inzet!
- De kerstboom kwam ook dit jaar uit Hesel, Duitsland. Harry Wassing, Rico
Vermeulen en zijn vriendin Melissa hebben er een uitgekozen. De ontvangst was
daar weer fantastisch geregeld. Er zaten deze keer grote rode en zilveren ballen in.
- Oud- en nieuwjaar begon zeer gezellig in het café ‘de Witte Brug’.
De kater kwam op nieuwjaarsdag. Onze vuurbult, een van de laatste in de gemeente,
was vervuild door asbestplaten. Kosten van het opruimen: € 4500,= . En op 3 januari
zat het bestuur bij de burgemeester.
- Onze ‘Tilproat’ verscheen dit jaar zelfs 5 keer. De extra uitgave was de
‘Watersnoodeditie’. De bijna-dijkdoorbraak en de evacuatie hebben veel publiciteit
opgeleverd. Iedereen weet waar Woltersum ligt!
- Ook nog te melden waard is de zonnepanelenactie die op 8 huizen in Woltersum
gezorgd heeft voor gesubsidieerde panelen op daken. Dankzij de inzet van Henk
Bothof en Bart Wiegers.
- Emo’s reis naar Rome, die op 9 november 800 jaar na dato, opnieuw startte in
Wittewierum, mag in ons jaarverslag niet ontbreken. De dorpsvereniging had er
weinig mee te maken, maar het initiatief kwam wel uit Woltersum. En het krijgt een
vervolg…
- Als laatste mag niet ontbreken het noemen van zij die er niet meer bij zijn:
Nancto Bakker, echtgenoot van ons bestuurslid Ina Blink-Bakker, 1 december 2011.
Harry Wassing, 17 jaar en 1 dag bestuurslid van de dorpsvereniging, 20 januari 2012.
Jan Engel, onze postbode en decennia bezorger van de ‘Tilproat’, 23 januari 2012.
Tom Krabbedam, ex-bestuurslid en molenaar van ‘de Fram’, 28 januari 2012.
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WoltersumWilWel
(WWW) terugkijkend maar vooral ook vooruitkijkend!
Tot zover!
Na de flitsende start op 18 februari jl. is er onder de noemer WWW nog van
alles gaande. De stand van de opgehaalde en verdiende gelden zijn nu op een
goede manier weergegeven op de meiboom van Janny Hulshof bij de jeu de
boulebaan op Smitshoek. En ondertussen heeft de organisatie van De Vonk ook
laten weten dat het hele bedrag van € 10.500,- verantwoord moet gaan
worden. Wij zijn dan ook op zoek naar goede manieren om het geld uit te
geven en er eigenlijk zo min mogelijk op te verliezen. Mocht je nou nog een
goed idee hebben dan horen wij dat natuurlijk graag. Een aantal initiatieven
kunnen we hier al kenbaar maken!
Maar eerst eens kijken wat er gebeurt is na februari. Er zijn Schilderworkshops
gegeven door Hanna van Wel, een kort verslag lees je elders in deze Tilproat.
En Irene Venditti heeft een avond uitleg gegeven over dataopslag op je
computer. Er is paardenmest van Fiona Maas verkocht en op de
Koninginnemarkt zijn stekjes verkocht en kon er toertochtjes worden gemaakt
met Gerrie Erenstein op de trike.
Inmiddels is de winkel van Martha & Rinus Schoonveld ingericht als WWWWinkel. Mocht je nog zaken aan te bieden hebben waarvan de opbrengst voor
WWW mag worden beschouwd dan kan het aan de Hoofdweg verkocht
worden.
En je kunt nog steeds terecht bij Willem Jan Timmerman voor kleine reparaties
aan je auto. Verwarming stuk, aansteker of radio defect? Hup, laat die kleine
ongemakken verhelpen, de opbrengst gaat naar WWW!
Eerste schenking is gedaan!
Afgelopen jaarvergadering (begin mei) heeft WWW de eerste € 5.000,- aan
Dorpshuis De Bongerd geschonken. Hier maken we t.z.t. nog een
persmomentje van!
Abt Emo keert terug met goed nieuws!
En in het weekend van 6 & 7 juli zullen we stilstaan bij het historische feit dat
Abt Emo 800 jaar geleden uit Rome terugkeerde met een schriftelijke
toestemming van de Paus om in Wierum (inmiddels Wittewierum) een klooster
te bouwen. Bekend onder de naam het Bloemhof klooster. Vele inwoners uit
het Woltersum van 800 jaar geleden zijn betrokken geweest bij de bouw van
het klooster. Het betekende broodwinning! Om dit alles te herdenken en te
vieren zal er zaterdag 7 juli een Middeleeuws feest, met afsluitend een
gezamenlijke maaltijd en muziek plaatsvinden op en om ons Kerkplein. Wij van
WWW steunen deze actie van harte en nodigen dan ook alle Woltersummers
uit voor deze feestelijke dag!
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Wie wonen er allemaal in Woltersum anno 2012?
Een ander idee is om een alle huidige inwoners van Woltersum in beeld te
brengen. Dit willen we doen middels een boekwerk met daarin foto’s van de
bewoners voor hun eigen huis. Daarbij de vermelding van de geboorteplaatsen
zodat er en mooi beeld ontstaat van de samenstelling van ons dorp anno 2012.
Hiervoor zijn wij op zoek naar fotografen! Dit mag ook in het kader van een
studie- of schoolproject!
Wordt verwacht …
En er staan nog andere acties onder de noemer van WWW op stapel!
Zo wordt er nagedacht over het organiseren van een spooktocht voor en door
onze Woltersumse jeugd. En mogelijk komt er een flessenvanger naast de
eierkeet waar statiegeld-flessen ingegooid kunnen worden. De opbrengst gaat
naar WWW en komt daarmee ten goede aan ons Dorpshuis.
En dan is daar nog de wens om met een aantal van onze oudere inwoners naar
de Euroborg te gaan om daar een wedstrijd van FC Groningen bij te kunnen
wonen. Wij zijn druk aan het kijken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
Mogelijk gaan we naast onze senioren nog enkele extra kaarten verkopen aan
de hoogste bieders. Geld in de la voor WWW!
Wie denk er verder mee?
Om al deze genoemde activiteiten en andere wilde en goede ideeën goed uit
te kunnen werken is iedere inwoner van Woltersum welkom om mee te
denken en mee te helpen. Laat het weten en kom mee overleggen!
We zijn allemaal buren in Woltersum!
En na de zomervakantie in september willen we onze acties vanuit WWW
afsluiten met de Nationale Burendag op 22 september. We zoeken hier nog
enthousiastelingen voor om dit te organiseren. Boer Westening heeft
aangegeven dat het wellicht een leuk idee is om dit te combineren met een
Boerengolf parcours om ons dorp heen. Zo worden we met z'n allen eens in de
gelegenheid gesteld om Woltersum vanuit een andere hoek te bezien!
Een vlag voor Woltersum!
Een vlag symboliseert eenheid, verbondenheid. En dat is wat
WoltersumWilWel ook hoog in het vaandel heeft staan: ‘Met z’n allen, voor
ons allen!’ Het zal u daarom niet verbazen dat het actiecomité het plan voor
een eigen, Woltersummer vlag van harte ondersteunt. Stel je dit maar voor: op
onze eigen feestdagen overal in het dorp onze eigen vlag, wapperend bij of aan
de huizen. Uitgevoerd in groen, blauw, geel en zwart
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op een witte ondergrond verbeeldt het ontwerp de eigenheid van ons dorp. Herkenbaar
aan de twee meest opvallende elementen in de skyline van Woltersum: de kerktoren en
de molen. Die torenen uit boven het loof van de bomen in Woltersum. En daaronder:
het water, altijd aanwezig, maar ook de reden dat het dorp er ooit kwam. De grote gele
ring om het geheel staat voor de onderlinge verbondenheid, de eenheid die het dorp is
binnen het omliggende land.

Deze vlag willen we voor alle dorpsbewoners te koop aanbieden. En natuurlijk ook voor
oud-dorpsbewoners en anderen die Woltersum een warm hart toedragen. Voorlopig
alleen in één enkel formaat: 120 x 180 cm (een zogenaamde stokvlag). Het product is
kleurecht, UV-bestendig, wasbaar en neemt geen vocht op. Daarnaast afgewerkt met
een kopband en clips, en geheel rondom gezoomd. En dat alles voor maar € 30,- tot €
40,00 per vlag. Hieronder vind je een inleverstrookje om te inventariseren hoeveel
interesse er is voor de vlag alvorens we gaan bestellen. Bestel dus snel je eigen
Woltersummer vlag en, wie weet, kunnen we dan binnenkort al met z’n allen onze eigen
dorpsvlag buiten hangen. Bijvoorbeeld bij het middeleeuwse feest ter ere van de
terugkeer van Abt Emo uit Rome, medio juli dit jaar…
Vlaggen inventarisatie:
JA, ik heb interesse in een vlag van Woltersum!
Naam: ....................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................
Strookje kun je inleveren bij: Martha & Rinus Schoonveld (Hoofdweg 11),
Jos Vermeulen (Bouwerschapweg 55) of bij Saskia Bothof (Dobbestraat 14)
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Zomerkamp 2012 Woltersum
Beste ouders / verzorgers / dorpsgenoten,
Met ouders en dorpsgenoten wordt onder de vlag van ‘De Vereniging voor
Dorpsbelangen’ in het laatste weekend van de komende zomervakantie weer
een zomerkamp bij de molen ‘Fram’georganiseerd. Dit jaar wordt het
gehouden op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september.
Het kamp is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze kinderen moeten of
lid zijn van de ‘Vereniging Dorpsbelangen’ of in Woltersum wonen of in
Woltersum naar school gaan. Kinderen tot en met 5 jaar zijn onder begeleiding
ook van harte welkom.
Kinderen die willen blijven overnachten moeten tenminste 8 jaar zijn en in het
bezit zijn van minimaal zwemdiploma A.
Je vindt verderop in deze brief de kamptijden, een bagagelijst, de
inschrijfstrookjes en de kampregels, lees deze door en voor!
De behoefte aan hulp voor en tijdens het kamp is groot, wij zouden graag
gebruik maken van extra medewerking van een ieder die het leuk vindt om er
gezamenlijk een geslaagd kamp van te maken. Extra medewerking vragen wij
voor de donderdagavond en zaterdagmiddag bij het op- en afbouwen van het
kamp en op de kampdagen vrijdag en zaterdag bij de begeleiding van de
kinderen en andere hand- en spandiensten.
De kosten voor deelname bedragen € 5,- per kind per dag en € 1,50 voor de
overnachting.
Het maximaal aantal kinderen dat kan deelnemen is i.v.m. veiligheid en
overzicht op 65 gesteld. Graag via de bijgevoegde strookjes opgeven voor
maandag 27 augustus Deze kun je bij de onderstaande organisatoren
inleveren. Wie het eerst komt die het eerst maalt!
Voor meer informatie, vragen en opgeven kunt je terecht bij:
Tjakelien van Dijk
Kollerijweg 50
050-3023021
Hennie Blink
Dobbestraat 21
050-3094547
Donna van huis
Dobbestraat 29
050-8518068
Voor de overnachters om mee te nemen:
- Tent in overleg
- Matje & slaapzak
- Spullen voor overnachting
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KAMPREGELS ZOMERKAMP :
1. Deelname aan het zomerkampje is geheel voor eigen risico
2. Honden zijn op het kampterrein niet welkom.
3. Tenten en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.
4. Als je de bel hoort betekent dat: Iedereen verzamelen !!
5. Kinderen zonder zwemdiploma niet bij de waterkant en er mag niet
gezwommen worden in het diepje !!
6. Niemand verlaat het kamp zonder dit eerst te melden. Als er iets is dan
de waterkraan alleen gebruiken voor het afspoelen van handen en
bekers.
7. Vuilnis in de daarvoor bestemde bakken/zakken.
8. Zorg ervoor dat de spullen die je meeneemt naar het kamp voorzien zijn
van je naam. Zoek een eigen vaste plek op het kampterrein om je spullen
neer te leggen.
9. Niet zonder begeleiding bij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan
de volgende ochtend.
10.Kinderen t/m 5 jaar zijn onder begeleiding welkom (hiervoor draagt de
kampleiding geen verantwoording).
11.Kabelbaan alleen onder toezicht te gebruiken. 1 persoon op het
bovenplateau, Altijd 1 begeleider bij de trap en 1 persoon bij de
strobalen aan het einde.
12.Na sluiting zomerkampje (16.00) wordt u geacht uw kind(eren) op te
halen.
INSCHRIJFSTROOK VOOR KINDEREN:
Kinderen die meedoen t/m 7 jaar,
namen:________________________________________________
Om cirkelen welke dagen je meedoet:
vrijdag
zaterdag
telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp:
___________________________________________
Bijzonderheden / allergieën / medicatie:
_____________________________________________________
Kinderen die meedoen van 8 t/m 12 jaar, namen: _______________________
blijft wel / niet overnachten
Om cirkelen welke dagen je meedoet:
vrijdag
zaterdag
Telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp:
__________________________________________
Bijzonderheden / allergieën / medicatie:
_____________________________________________________
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INSCHRIJFSTROOK OUDERS / VERZORGERS / DORPSGENOTEN:
Ik kan de volgende dagdelen helpen,
naam: ____________________________ tel.nr.__________________
Donderdagavond tenten opzetten vanaf 19.00 uur,
Zaterdagmiddag (bij regen zondag) tenten afbreken vanaf 15.30 uur,
Vrijdag:
9.00 tot 12.30 uur: Ja / Nee 12.30 tot 17.30 uur: Ja / Nee
Pannenkoeken bakken Ja/Nee 17.00 uur
Zaterdag: 9.30uur kanoën(fietsen)/speeltuin(auto)
Ja / Nee
Broodjes smeren 11.00uur (voor Hoekzmeer)
Ja/nee
Kamp opruimen 16.00 uur
Ja / Nee
ALLEMAAL ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST EN WE ZIEN JE GRAAG IN
HET LAATSTE WEEKEND OP HET ZOMERKAMP VERSCHIJNEN !!
thema:
JUNGEL
VRIJDAG 31 augustus
9.00 – 9.30
Inschrijving Kids
9.30 - 10.00
Opening van het Kampje
10.00-12.00
Knutselen
12.00-13.00
Eten en Broezen
13.00-15.00
Bananenspeurtocht
15.00-15.30
15.30-17.00
17.00- 18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-23.00

Broezen
Jungel spelletjes
Broezen
Pannenkoeken eten
?????
Brood Bakken
Fakkeloptocht

ZATERDAG 1 september
9.30
Verzamelen op het Kampje
9.30 – 14.00
Kanoën in Wirdum Grote kinderen (met de fiets)
Speeltuin Godlinze Kleine kinderen (met de auto)
14.00 – 15.00
Kamp op ruimen
.
15.00-16.00
BBQ
16.00Afsluiting Kamp voor de kinderen
16.00-17.00
Opruimen kamp
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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.
Secr:Willem j.Timmermans 050-5498028
E-mail :
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Voorz: 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

