30e jaargang nummer 3

maart 2013

Dorpskrant Woltersum

Tilproat Woltersum

30e jaargang nummer 3

Bel even voor je komt !

2

maart 2013

Tilproat Woltersum

30e jaargang nummer 3

maart 2013

29e jaargang nr 2 december 2011
Uitgave:

Redactie:

Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o
Ingrid Stayen
Tineke Huizinga
Tineke Smit

Redactie-Adres: Ingrid Stayen
Eemskanaal
Noordzijde 10
9795 TB Woltersum
050-3022266
Oplage:
e-mail:

220 stuks
tilproat@kpnplanet.nl

Ingezonden brieven en/of artikelen
worden ongewijzigd geplaatst buiten
de verantwoordelijkheid van redactie en/of de uitgever.Indien de inhoud
discriminerend of kwetsend is, wordt
niet tot plaatsing overgegaan.

Kopijsluiting:
vrijdag
7 juni 2013

3

Hallo Woltersummers
Een nieuwe lente een nieuw geluid.
Nu dat kunnen wel zeggen met die
prachtige drieling in ons dorp. Lees
meer over dit leuke gezin verderop
in de krant. Het schoolfeest nadert
ook weer met rasse schreden, dus
iedereen mag weer aan het werk. Ik
wens jullie allemaal succes en maak
er wat moois van. Triest is het
verlies van Petra van Dijk, wat een
ontzettend lief mens. Velen zullen
haar intens missen. Indrukwekkend
was het afscheid. De kranten staan
weer vol over het opheffen van
kleine scholen, maar hier wordt er
alles aan gedaan om onze school te
laten voortbestaan. Eindelijk het
verslag van het schoolkampje(een
keer vergeten, tweede keer te laat ,
maar drie keer is scheepsrecht!).
Aardbevingen of niet we zijn nog
altijd blij in Woltersum!
Ingrid Stayen.
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SCHOOLFEEST 2013
Moi allemaal!
Ook zo’n zin in het schoolfeest? Nou,
het bestuur van de dorpsvereniging
wel! We zijn al enige tijd bezig,
samen met de V.V.V. van Woltersum,
de organisatie rond te krijgen. En
reken er maar op dat het weer een
feest zal worden!
Voor de broodnodige ‘puntjes op de
i’ ga ik nog even het programma
langs:
- Van de bijna alle straten heb ik het
onderwerp binnen. Dat is eigenlijk
het leukste voor jullie voorzitter: ik
weet dat en ik ben weer zo enorm
verrast door de diversiteit aan
onderwerpen en de creativiteit die
daar uit spreekt. Ik bof maar!
- Er zijn nog geen wagens aangemeld.
Dat is te begrijpen, want iedereen is
nog bezig te bedenken of de
kinderen op ‘straatwagens’ komen of
dat er meer gewerkt gaat worden
met ‘vriendjeswagens’. Geef het wel
door aan mij, want we moeten in
verband met veiligheid en verkeer
5
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weten hoe lang de stoet zal gaan
worden. Ik moet ook weten hoeveel
kinderen er op de wagen zitten en
wie de chauffeur is.
Er gelden een aantal strakke regels.
Hoe kleiner de kinderen, hoe meer
volwassenen er op de wagen moeten
zitten. Er moet ook een goede
omheining zijn met voldoende
hoogte (minimaal 40 cm.) We willen
toch niet dat er kids afvallen.
Heb je het idee dat je kind niet op
een wagen terecht komt, laat het
weten! Er is altijd een mouw aan te
passen. We vinden het erg belangrijk
dat alle kinderen (van de
basisschool) mee kunnen doen (en
van de peuterspeelzaal ook, indien
gewenst).
- Er mogen ook dit jaar geen paarden
mee in de stoet, hoe mooi het ook
lijkt. En ook scooters en brommers
zijn niet welkom. Opgetuigde fietsen
kunnen natuurlijk wel!
- Traditiegetrouw zijn er bogen/
bouwwerken boven de weg. Bij een
nieuwe locatie dient er een KLICmelding te worden gedaan. Als er
‘groen’ nodig is, graag melden bij
ondergetekende. De boog dient een
minimale doorrijhoogte van 4.40
meter te hebben.
- Het wordt zeer gewaardeerd als
men de Woltersummer vlag of de
nationale driekleur (zonder oranje
wimpel) laat wapperen.
- Er zullen parkeerplaatsen worden
ingericht voor bezoekers.
- Er zullen verkeersregelaars zijn die
dwingend de weg mogen afsluiten.
- Er zijn gediplomeerde E.H.B.O.-ers
aanwezig.
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Schoolfeest 2
Dan nog een klein punt van orde: 3
Opstellen optocht en route:
jaar geleden waren er 2 mensen die
- Om 13.00 uur worden de
als clown verkleed waren. Dat was
praalwagens opgesteld aan de
erg grappig. Want wie het waren
Hoofdweg, richting
weet ik niet. Ze hadden blikjes bier
Bouwerschapweg. Om 14.00 uur
bij zich, waarmee ze gingen
vertrekken we. De jury zal dan de
schudden en dus konden sproeien.
wagens beoordelen. Er wordt nog
Er zijn naderhand veel klachten
gekeken waar we zullen keren (in
geweest van mensen die het bier in
Ten Boer of eerder. Dat willen we
hun ogen hadden gekregen en daar
ook laten afhangen van het weer).
behoorlijk last van hadden. Een
Dan terug richting Wittewierum
geintje is leuk, maar dergelijke
(ook daar kijken we wat verstandig
acties zullen we deze keer niet
keren is). Onderweg zullen er voor
tolereren.
de kinderen en begeleiders wat
versnaperingen worden
In de ‘Tilproat’ van juni volgen de
aangeboden. De muzikale
laatste updates!
begeleiding is dit jaar anders. Een
Heel veel plezier met de
verrassing….
voorbereidingen!!!!!
Het is belangrijk dat er op de route
Lenneke Brik.
geen auto’s aan de weg geparkeerd
staan i.v.m. de verkeersveiligheid.
===============================================================

Diensten Paascyclus Kloosterkerk Ten Boer
Het thema van deze cyclus is: “Nieuw leven”.
De eerste dienst is op Witte Donderdag 28 maart om 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag is de dienst om 20.00 uur. In deze dienst zal in het
lijdensverhaal een gedeelte van de hertaling van de Mattheüs Passion van Jan
Roth een plek krijgen . Medewerking zal dan worden verleend door het
mannenkoor Canta Libre.
Stille zaterdag is de paaswakedienst om 22.00 uur.
Op Paaszondag begint de afsluiting van deze cyclus om 10.00 uur.
Ds. v.d.Lagemaat gaat in alle diensten voor.
Tijdens de diensten op donderdag en op zaterdag verleent de cantorij haar
medewerking.
Voor verder informatie over deze en andere diensten in de Kloosterkerk verwijzen
we u naar de website van de kerk: http://www.pkntenboer.nl/hervormde/
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PAASHAANTJES
Leuk om te maken met de kinderen…..
paashaantjes (8 – 10 stuks)
Ingrediënten
500 g tarwebloem
6 g gist
snufje zout
70 g suiker
1 zakje vanillesuiker
75 g gesmolten handwarme plantaardige margarine
25 cl handwarme melk
1 rozijn
melk (om te bestrijken)
Bereiding
Doe de bloem, gist, suiker, vanillesuiker en zout in een kom. Roer zorgvuldig
door. Voeg de gesmolten margarine en melk eraan toe en kneed het ongeveer
vijf minuten goed door. Als het nog te plakkerig is, voeg dan wat bloem toe.
Laat het deeg dan op een warme plaats rusten tot het in volume verdubbeld is
(ongeveer een half uur). Kneed het daarna nogmaals.
Vet een bakblik in en leg daarop alle haantjes*. Druk een rozijn op de plaats
van het oog en plaats het deeg opnieuw op een warme plaats (weer ongeveer
een half uur).
Bestrijk de haantjes met melk en bak ze in een
voorverwarmde oven gedurende (ongeveer) 25 minuten op 200°C goudbruin.
*zo maakte ik de haantjes-vorm:

T.S.
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Evenementen tent Woltersum.
Hallo dorpsgenoten, sinds kort hebben we een eigen tent in het dorp. De tent hebben we
aan kunnen schaffen met geld van Woltersum Wil Wel. Deze tent is voor alle verenigingen
in het dorp Woltersum te gebruiken. Hij is multifunctioneel, dus te gebruiken voor allerlei
activiteiten die georganiseerd worden in het dorp.
Verenigingen uit ons dorp kunnen gratis gebruik maken van de tent. Als voorbeeld noem ik
dan, schoolvoetbal, vvv activiteiten, kinderkamp of als onderkomen op een activiteit bij de
ijsbaan. Wij denken een aanwinst voor het dorp. De tent wordt vervoert en opgeslagen in
een dichte aanhangwagen.
De tent wordt gestald in de schuur van Henk Evenhuis aan de Bouwerschapweg.
De VVV neemt de tent onder zijn beheer, dus verenigingen die gebruik
willen maken van de tent moeten het even melden bij één van de bestuursleden.
Voor particulieren of bedrijven die gebruik willen maken van de tent zal een
vergoeding worden gevraagd. Hoeveel dat zal zijn moeten we nog bespreken,
maar het zal voor een ieder betaalbaar blijven. Ook komt er een vaste opbouwploeg die
weet hoe de tent opgezet moet worden.
Er wordt naar gestreefd dat er altijd iemand van de opbouwploeg aanwezig is bij het
opbouwen en afbreken van de tent.

Wij denken dat het een aanwinst is voor het dorp en wil de verenigingen dan ook oproepen
om er veel gebruik van te maken. Graag zouden we zien dat er nog een aantal mannen of
vrouwen zitting willen nemen in de opbouwploeg.
. Graag even melden bij één van de VVV bestuursleden. Als er nog vragen of opmerkingen
zijn dan horen wij dat graag.
A.D.
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Onderhoudende Bluesmiddag in de kerk te Woltersum

Op zondag 3 februari jl. werden we in Woltersum getrakteerd op een smaakvol overzicht van
4 decennia bluesmuziek. Diverse nummers vanaf de jaren ’60 (en soms nog van veel
vroeger) passeerden de revue. Alex Gache (gitaar) en Harm (zang en mondharmonica)
vertolkten op hun wijze wat bluesmuziek is en wat het kan betekenen.
Beide muzikanten hebben inmiddels hun sporen verdiend en wisten op basis van routine en
muzikaliteit een onderhoudend programma te verzorgen. Het gitaarspel van Alex verveelde
geen moment: hij beschikt over een geweldig arsenaal aan blues riffjes en smakelijke
varianten daarop. Harm zijn stem leent zich uitstekend voor de blues en zijn mondharmonica
spel was, ondanks de her en der achtergebleven pindarestjes in het instrument, ritmisch en
melodieus.
Een aparte opmerking verdient de gortdroge humor van deze zanger, doorspekt met de
nodige zelfspot. En hoe eenvoudig je kunt markeren dat de pauze is geweest liet hij blijken
door een petje voor – en een ander petje na de pauze te dragen. Ook al was hij op momenten
niet geheel tekstvast, het mocht niet deren: zijn performance compenseerde voldoende.
De mannen gaven er blijk van dat je ondanks de trieste, weemoedige, verdrietige of
dramatische aanleiding tot het blues-gevoel en de bijbehorende teksten, toch heel veel lol
kunt hebben door ernaar te luisteren. Dat heeft dan wel alles te maken met het vakmanschap
en relativerende vermogen van de musici in kwestie. Alex en Harm betoonden zich als ware
podiumdieren waardoor ruimte was voor grappen en grollen tussendoor, improvisatie en
eveneens serieuze uitvoeringen van veel blues-standards.
Opmerkelijk was de fascinatie van Harm voor wielrennen en Haiku’s (Japanse dichtvorm
van 17 lettergrepen) die te pas en te onpas over het publiek werd uitgestrooid. Blijkbaar zeer
inspirerend want ter afsluiting mocht Harm een Haiku voorlezen die door iemand uit het
publiek, tijdens de voorstelling, was gemaakt en mooi samenvatte wat er die dag in de kerk
plaatsvond.
P.E.
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Afscheidsconcert Projectkoor Woltersum

“THE FAIRY KING”
Het Projectkoor Woltersum heeft deze keer gekozen voor een vrolijk programma rond de
opera’s The Fairy Queen en King Arthur van Henry Purcell, dezelfde componist als onze
eerder opgevoerde opera Dido en Aeneas
Het stuk, met vele verrassende wendingen, verhaalt over
een koning die zijn weg tracht te hervinden na bedrogen te
zijn in de liefde.
De 17e eeuwse muziek klinkt fris en speels.
Virtuoze aria’s en duetten worden afgewisseld met
sfeervolle koren en karaktervolle intermezzi.
De koorleden zijn momenteel druk bezig met het maken
van de decorstukken en de kostuums. Zondagmiddag zal er
een veiling plaatsvinden van de unieke zelfgemaakte
decorstukken en kostuums.
Een belevenis voor oor en oog!
Noteer vast in je agenda:
Zaterdag 13 april om 20.00 uur
Zondag 14 april om 15.00 uur
In de kerk van Woltersum
Toegang: €8,-- kinderen tot 12 jaar gratis
=====================================================================

Oproepje
Zijn er mensen in dit dorp die het leuk vinden om samen met mij met wol / vilt te werken?
Ik ben al een tijdje bezig maar vind het leuker om dat met mensen samen te doen. Als je
geen ervaring hebt dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Het plezier is het
belangrijkste.
Mocht het je leuk lijken neem dan contact met mij op, wellicht kunnen we met een groepje
leuke dingen maken.
Lisa Sportel (kollerijweg 44, woltersum)
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Dorpspicknick tijdens Woltersummerkermis/Schoolfeest
Dag Woltersumers,
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is er weer kermis in het dorp en
dit jaar gecombineerd met het schoolfeest! Dubbel feest dus! Voor het VVV
een reden om eens een dorpspicknick te organiseren.
We willen dit gaan doen op zondag 23 juni in de boomgaard van Janny Hulshof.
Tegen 12 uur
s' middags is Janny's tuin omgetoverd in een prachtige picknick plaats. Mmv.
van Te Brugge catering uit ons dorp kunnen we jullie laten genieten van o.a.
een mosterdsoep, lekkere sandwiches en broden met heerlijke smeersels.
Vegetarisch of vlees, voor ieder wat wils! Ook voor muziek word gezorgd:
singersong writer Arjan van der Linde zal tijdens het eten prachtige liedjes
zingen zodat het als vanouds een onvergetelijke picknick gaat worden. Of het
nu mooi of slecht weer gaat worden maakt niet uit, we hebben nu ook de tent
die we kunnen gebruiken. Ook de kinderen zijn natuurlijk van harte welkom!
Bij deze kunnen jullie je alvast opgeven voor deze picknick. vol=vol!
We kunnen jullie deze bijzondere dorpspicknick aanbieden voor 5 euro pp,
kinderen van 6 t/m 14 jaar betalen 2,50 euro, kinderen van 0 t/m 5 kunnen
gratis deelnemen.
Dorpsgenoten die geen lid zijn van de VVV kunnen ook deelnemen aan deze
picknick alleen betalen zij 10 euro pp en de kinderen t/m 14 jaar 5 euro. Alles is
inclusief koffie, thee, melk en sapjes.
Vul deze strook in, graag met de betaling, in een enveloppe, vervolgens kunnen
jullie bij onze penningmeester Terry Goud, Kollerijweg 42 inleveren.
===============================================================
naam
adres
telefoonnummer
ik kom met:
....... volwassenen
....... kinderen ........... leeftijd
totaal betaald

.......

(contant in de enveloppe)
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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

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

n Gekneusd steertbonkje.( febr.2013)
De bewoners van t Heubultjebuurster bejoardenhoes ,, Rusten in t Heu” haren
al hail wat achter de koezen. De crisis van de joaren datteg, de wereldoorlog,
de hedendoagse crisis en wat t aargste was, n poar van heur, woaronder Geert
Stuut, waren in augustus van 2012 tot ber oet valen. Oardschokken.
,, Het mout nait gekker worden,”motterde ol Geert,,, scheuren in de muren,
verzakde fundamenten, poreuze dieken , n gekneusd steertbonkje en n
menister, dij drij doagen van zien kostboare Hoagse tied vergraimen mout om
ons te kalmeren.”
Geert Stuut in zien jonge joaren oetvinder van n brandstofloze motor, woar
gain mens in leufde, zat noast timmerman-aannemer Oabel Persies in de grode
sportzoal van de Waaiden en heurde de menister aan.
Dat was gain kaddepis- kaans op dooien- inzakkende hoezen en overstromens.
Gelukkeg haar man € 100 miljoun in zien porrefulie om ale schoa te vergouden.
,, Goud veur n aanloop,”flusterde Oabel Persies zien buurman in t dove
linkeroor.,,Heee,” vruig Geert.,, Goud veur n aanloop, mor de hoge sprongen
blieven in meneer zien brandkaast,” tetterde d aannemer deur de zoal. Applaus
en instemmend geroezemoes alom, want as der ain deskundeg was in
Heubultjeburen, den was dat Oabel Persies.
De menister haar veur haitere vuren stoan, wachtde even en ging kaalm deur
woar e bleven was.
18
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Dou kwamen d Heubultjebuursters zulf aan t woord.
Pait Plaas wol in aal zien onverstand Heubultjeburen aan
de gaswinnen oetlevern. ,,Niks herstellen. De regeren
mout t dörp herbaauwen in t hoger gelegen Westerwol,
zodat doar de krimp en de waarklooshaid opheven
wordt en wie nait verzoepen. Drij vlaigen in ain
klap,”ruip Pait.
Van gain enkel plan, dij Geert Stuut dij oavend heurd
haar, kon e sukkeloa moaken. ,,k Mout der zulf mor ais op bruien, ains n
oetvinder is ja altied n oetvinder.”
Thoes op zien koamertje in Rusten in t Heu sluig e aan t schetsen.
Noa uren denkwaark ontsproot der n plan. Der mos n middel wezen dat onder
fundamenten en dieken aanbrocht worden kon. Goudkoop en goud.
,,Rubber!”klonk t deur de gaange van Rusten in t Heu,,, k Heb het vonden.
Hergebroek van ofgedankde autobanden. Onder de fundamenten dermit. Te
begunnen bie Rusten in t Heu en den opvullen mit schokbeton. n Zacht aaitje
van van Columbus.”
Oflopen zotterdag, dou e de baauwtaiken kloar haar , belde hai Oabel Persies,
of dij n begroten moaken wol. Hai was aan t oetleggen over d autobanden,
dou Oabel hom ofkapde:,,Eer wie wieder proaten Geert, most doe t Dagblad
der even bie pakken. Der het die ain veur west. Dij wil hail Heubultjeburen
schokbestendeg moaken mit donuts.”
Dou Geert Stuut t artikel lezen en de foto zain haar, wus e dat zien idee doar
staark op leek, mor stukken goudkoper was. Hai kreeg nije hoop, mor dat was
van körde duur, omreden in de dinsdagkraande veurspelde t KNMI in augustus
2013 n oardschok van duvel en geweld. Hoezen plat, dieken ondermiend, gasen rioolbuizen aan flisters. Doar vol gain donut of autobaand tegen aan te
slepen.
,, Dij verdolde Pait Plaas krigt geliek,” mos d
oetvinder in aal zien frustroatsie tougeven
,,,Heubultjeburen mout verploatst worden noar
Westerwol, want ain gekneusd steertbonkje is mie
zat genog. k Zit nait te wachten op n twaide!”
L.H.
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Interview met Marc Roelaarts, een van de twee zangers van MaJa,
het optreden van 6 januari.
Inge: Hoi Marc, leuk dat je tijd neemt voor een
kort interview voor onze dorpskrant de Tilproat.
Marc: Tuurlijk.
Inge: Jij zingt samen met Jaap in het duo MaJa.
Hoe kwamen jullie op die naam?
Marc: Ma komt van Marc en Ja van Jaap. Ik
kwam op het idee om onze namen te gebruiken
en bedacht JaMa. Toen kwam Jaap van MaJa
van Maja de bij.
Inge: Hoelang spelen jullie al samen als duo?
Marc: We spelen sinds 2009 als duo, maar
kennen elkaar al vanaf 2005. We hebben tot
2011 ook samen gespeeld in de band Ten Speed.
Daar speel ik trouwens nog steeds in.
Inge: Hebben jullie veel optredens elk jaar?
Marc: We treden op omdat we het leuk vinden en hebben ongeveer acht tot
negen optredens per jaar? We spelen beide ook nog in een eigen band en hebben
het daar ook erg druk mee.
Inge: Wat voor soort liedjes zingen jullie?
Marc: MaJa heeft 150 nummers om uit te kiezen. Deze nummers staan op de
laptop die we gebruiken voor de muziek en achtergrondkoor. We kiezen ter
plekke welke nummers we spelen en maken dit afhankelijk van het publiek. Bij
jong publiek spelen we andere nummers dan zoals nu in de kerk.
Inge: Hebben jullie ook vaker zo een optreden als hier in Woltersum in de kerk?
Marc: Nee, dit was voor het eerst. Het was erg bijzonder. Normaal gesproken
spelen we voor bruiloften of partijen en hebben we een dansend en hossend
publiek voor ons staan.
Inge: Jullie straalden uit dat jullie heel veel plezier hadden in het zingen, klopt
dat?
Marc: Dat klopt. Ik vind het vooral ook erg leuk om interactie te hebben met het
publiek. Ik zoek altijd iemand uit waar ik contact mee maak. Dat was nu een
meisje (Tess, dochter van Gerrie) op de vierde rij.
Inge: Ik heb in elke geval genoten van jullie optreden en onze rij heeft uit volle
borst enkele nummers meegezongen. Heerlijk.
Marc: Leuk om te horen. Het was ons een genoegen om bij jullie op te treden.
Inge: Ik heb verder geen vragen meer. Bedankt voor het interview.
Marc: Geen dank.
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My Friend Television en Avery Plains in de kerk van Woltersum
Op 3 maart een hele mooie zonnige zondagmiddag kwam een bonte karavaan
het Kerkje in Woltersum aandoen; naast My Friend Television, kwamen ook
diverse leden van Avery Plains optreden in de kerk.
Avery Plains: een 4 koppige
bezetting; zang, 2 gitaren en
piano/orgel.
De band is opgebouwd rond
voormalig Moonlizards' zanger
Jurgen Veenstra. Ook Ruud
Slingerland (Dia Del Mercado),
Ben Wennekers (Vox Von
Braun), Merijn Jansen (Solo en
Dia Del Mercado), Frank Hiep
(Accadians, Vox Von Braun &
Propeller) en Michel Weber
(Audiotransparent & Benjamin B) maken deel uit van de formatie.
Hier in de kerk mooie zang en dynamische muziek, heel verassend melodieus
en dan weer ruig.
Alhoewel de teksten niet iedereen konden bekoren.
Wat heel verassend was en waar ik erg van genoten heb is het gebruik van het
kerkorgel bij deze muziek.
Onvoorstelbaar mooi en prachtige klanken zoals ik nog nooit uit dit orgel heb
horen komen. Zeer bijzonder!
Volgens VPRO's 3 voor 12; Avery Plains is een
veelkoppig monster dat zich af en toe poeslief
voordoet en dan weer vuur spuwt.
Na de pauze kwam My Friend Television: het
onwaarschijnlijke duo Ricky (51) en Merijn (22)
bespelen de banjo, gitaar en mondharmonica
en bezingen de liefde, natuur, vriendschap en
dood.
Door VPRO 3 voor 12 in 2011 al uitgeroepen tot
'Hollandse Nieuwe'.
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My Friend Television speelde het afgelopen jaar op de Performing Arts & Muziek,
en op festivals zoals Noorderzon, Winterwelvaart en Eurosonic.
Ietwat nerveus en daardoor ook weer heel toegankelijk. De stemmen die elkaar
aanvulden en een prachtig gitaarsolo, waarbij de gitarist even van de wereld leek.
Altijd weer genieten hoe de muzikanten bezig zijn met hun muziek en dat voor ons
willen laten horen!
Ik kijk alweer uit naar het volgend optreden in de kerk, dit keer van…..
Het Projectkoor van Woltersum.
=========================================================================

Behoud Basisschool Woltersum
Wij zijn al bijna een jaar bezig met het behouden van onze
geliefde school hier in Woltersum. Wij kunnen in deze update dan
ook vertellen, dat het er goed voorstaat met onze school!!!
In januari van dit jaar is in de raad van Ten Boer gesproken over
de scholen in de gemeente. Uit deze vergadering is gebleken dat
voor de Huifkar Woltersum geen enkel plan is om deze school voorlopig te sluiten.
Marenland, het overkoepelende schoolbestuur, heeft op deze vergadering ook
gesproken en zet nu vooral in op het samenvoegen van christelijke en openbare
scholen in Thesinge, Garmerwolde en Ten Post. Dit betekent niet dat het gevaar
voorgoed geweken is, maar de komende periode is actie voeren niet nodig.
Ondertussen lezen we dat de landelijke onderwijsraad heeft geadviseerd om
scholen te sluiten met minder dan 100 leerlingen. Nu zijn wij onderdeel van de
Huifkar Ten Boer en zodoende zitten we niet in de gevarenzone, maar het geeft wel
aan dat we alert moeten blijven en in moeten grijpen als het de verkeerde kant
weer op gaat, maar in de tijd die we gewonnen hebben kunnen inzichten weer
veranderen en komen bestuurders er misschien wel weer achter dat een school in
een relatief klein dorp een groot goed is..
De tijd zal het ons wel leren.

25

Tilproat Woltersum

26

30e jaargang nummer 3

maart 2013

Tilproat Woltersum

WANNEER
10-mrt
16-mrt
23-mrt
24-mrt
28-mrt
29-mrt
30-mrt
31-mrt
31-mrt
13-apr
13-apr
14-apr
14-apr
20-apr
30-apr
11-mei
12-mei
18-mei
19-mei
2-jun
8-jun
8-jun
9-jun
15-jun
21-jun
22-jun
23-jun
23-jun
7-jul
11-aug
8-sep

WIE
Kloosterkerkgem.
De Witte Brug
Old Egypte
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
De Witte Brug
Culturele Com.
De Witte Brug
Culturele Com.
Kloosterkerkgem.
De Witte Brug
De Witte Brug
De Witte Brug
Kloosterkerkgem.
De Witte Brug
Culturele Com.
Culturele Com.
De Witte Brug
De Witte Brug
Kloosterkerkgem.
De Witte Brug
De Witte Brug
De Witte Brug
De Witte Brug
VVV
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
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WAT
kerkdienst (ds vd Lagemaat)
vrij klaverjassen
Toneel (Klucht)
Palmzondag (ds vd Lagemaat)+de Cantorij
Witte Donderdag(ds vd Lagemaat)+CantaLibre
Goede Vrijdag(ds vd Lagemaat)+de Cantorij
Paaswake (ds vd Lagemaat)
Pasen (ds vd Lagemaat)
Hollandse muziek met Lucas en Gea
Projectkoor Woltersum (opera The Fairy King)
Live Night
Projectkoor Woltersum (opera The Fairy King)
kerkdienst (ds vd Lagemaat)
vrij klaverjassen
Koniginnedag + Toeterrit (klassieke motoren)
Live Night
kerkdienst (ds R.Poede)
vrij klaverjassen
Louwens Dreise (acoustische rock)
Trevira's (gezellig)
Live Night
Live Night
kerkdienst (ds vd Lagemaat)
vrij klaverjassen
Schoolfeest met live muziek
Schoolfeest met live muziek
Schoolfeest met live muziek
Dorpspicknick
kerkdienst (ds Toornstra)
kerkdienst (ds vd Lagemaat)
kerkdienst (ds Y.Buurma)

maart 2013

WAAR
kerk
café
De Bongert
kerk Ten Boer
kerk Ten Boer
kerk Ten Boer
kerk Ten Boer
kerk Ten Boer
café
kerk
café
kerk
kerk
café
café
café
kerk
café
kerk
kerk
café
café
kerk
café
café
café
café
tuin Hulshof
kerk
kerk
kerk

????
10,00 uur
20,00 uur
19,30 uur
09,30 uur
19,30 uur
20,00 uur
22,00 uur
10,00 uur
14,00 uur//5 euro
20,00 uur//8 euro
gratis entrée
15,00 uur//8 euro
10,00 uur
20,00 uur
12,00 uur
gratis entrée
10,00 uur
20,00 uur
14,30 uur
14,30 uur
gratis entrée
gratis entrée
10,00 uur
20,00 uur

12,00 uur//5 euro
10,00 uur
10,00 uur
10,00 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

Old Egypte
Op zaterdag 23 maart is er een extra toneelavond in het dorpshuis vanwege de
uitvoering die is afgelast vanwege het plotseling overlijden van Petra van Dijk.
De toegangskaarten van zaterdag 9 februari zijn voor deze avond geldig.
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…….Opendag…….
Peuterspeelzaal Stichting Kleinevrienden te Woltersum
Nadat de peuterschool in Woltersum enkele jaren geleden
dicht ging i.v.m. bezuinigingen, misten de jonge ouders in
het dorp dit toch wel. Daarom is op 16 juli 2012 een
peutersoos opgericht. De peutertjes werden eerst
ondergebracht bij de Fam. Nijland in huis, omdat alles nog niet was
goedgekeurd door sommige instanties . Deze goedkeuring kwam op 13
december 2012 nadat de GGD het (speel)lokaal in de OBS. De Huifkar had
gezien. Intussen was Klussenbedrijf Balkema al bezig om het pleintje mooi te
maken, en in de kerstvakantie is gestart met verven van het lokaal zelf. Dit is
gedaan door Ramon Joosten. Omdat de gemeente geen subsidie verleent word
alles onderhouden door giften van sponsoren of als ‘vriend’. Wilt u ‘vriend’
worden of wilt u weten wat het inhoud? Dan kunt u naar de website:
www.stichtingkleinevrienden.nl gaan en hier kunt u alles erover lezen. Ook
kunt u hier alle informatie over de stichting vinden.
Op 7 januari tijdens de officiële opening is dus gestart met 7 kindjes vanuit
Woltersum en omgeving. Juf Maaike, die eerst in Ten Post leidster was, maar
wegens ook dezelfde bezuinigingen op non actief werd gezet, nam nu de
leiding waar. Samen met Juf Laura en Oma Ina. In hele korte tijd is het aantal
leerlingen gestegen naar 11, en er komen in het voorjaar nog een aantal bij. Als
dit zo doorgaat dan kan er wellicht met een 2de groep begonnen worden. Wat
natuurlijk mooi is voor zo’n klein dorpje en voor de school zelf.
Omdat de stichting wat meer publiciteit wilde, en natuurlijk wou laten zien hoe
mooi het lokaal wel niet was geworden, werd er op 27 februari 2013 een open
dag georganiseerd. Van deze dag werd gretig gebruik gemaakt door de huidige
leerlingen van OBS De Huifkar, maar ook door een aantal nieuwe ouders en
hun kindjes.
Tijdens deze open dag konden de ouders en kinderen de gehele school
bekijken en spelletjes doen, dit o.l.v. een aantal ouders/vrijwilligers. Voor een
klein bedrag kon je een kaartje kopen en dan kon iedereen meedoen met dit
spellencircuit.
Vooral het schminken was een groot succes en vele kinderen werden
omgetoverd van prinses tot zombie. Naast deze activiteit kon je ook grabbelen,
blikgooien, spiraal, een toren bouwen van bekertjes, sjoelen en een
ballenbakspel doen. En natuurlijk had je na die inspanning wel een glas ranja
en iets lekkers verdiend.
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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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Ook voor de ouders was er genoeg te krijgen.
Er was een theeschenkerij gemaakt in Meester Joost zijn klas met diverse
soorten lekkere taarten en natuurlijk koffie of thee. Dit kwam allemaal ten
goede van de peuterzaal…. Ook kwamen Burgemeester v.d. Nadort en
beleidsregisseur van welzijn dhr. K. Kegelaar nog even een praatje maken. Wat
erg op prijs werd gesteld door alle aanwezigen.

Om 2 en 3 uur was er een poppenvoorstelling van poppentheater
Hyperdepiep. Koning Bobbel en koningin Bobbelina brachten de school een
bezoek. Ze zijn familie van Bas, de mascotte van de peuterzaal en vriend van
elk kindje. De poppenspelers Jolanda Loves en Frenk Biester uit Nieuw
Weerdinge hadden voor de kinderen 2 verhaaltjes in petto. Het 1ste ging over
toveren met heel veel hilarische momenten en de 2de waren de koning en
koningin verstoppertje aan het spelen. Maar naar lang zoeken kwamen ze toch
weer tevoorschijn en werd er nog gedanst en gezongen. Niet alleen de
kleintjes, waarvan sommigen zich geheel inleefden met het verhaal, maar ook
de ouders vonden het leuk en grappig.
Dus het was een hele geslaagde middag voor de organisatie en bestuur. En
voor herhaling vatbaar misschien.
Persoonlijk wil ik iedereen bedanken voor hun gastvrijheid en medewerking.
Wilt u meer informatie dan kunt u die dus vinden op bovengenoemde website.
Ook is er een facebookpagina en zijn ze actief op twitter…
T.S.
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In Memoriam

PETRA VAN DIJK – SCHENKEL

Achter de tranen van verdriet,
Schuilt de glimlach van herinnering

Op 5 februari is Petra plotseling overleden. Een enorme schok voor iedereen in Woltersum.
Want wie kende Petra niet? Ieder voor zich heeft zijn of haar herinneringen.
Geboren in Winneweer maar toen ze Fokko leerde kennen werd Woltersum haar thuis.

Petra had belangstelling voor iedereen. Jong en oud konden het maar haar vinden. Ze was de
spil in het gezin maar ook in haar vrienden kring. Boos was ze bijna nooit, ze lachte veel
liever. Al we aan Peet denken komen de volgende woorden automatisch: humoristisch,
lachen, eerlijk, nooit kwetsend, niet klagen, zorgzaam en serieus. Want ondanks alle geintjes
en haar energie om overal aan mee te doen kon ze ook de serieuze zaken met je bespreken.
Haar trots Naomi waar ze zoveel mee deed. Knutselen, surprises maken voor school.
Haar inzet en betrokkenheid bij de school werd door de schoolleiding ook altijd zeer
gewaardeerd. Kortom: op Petra kon je een beroep doen.

En toen..Peet is overleden, zomaar ineens. Typisch Peet, nooit iemand tot last.
Je sterven geeft ons immens verdriet, maar je leven vergeten we niet!

Laat de herinneringen aan haar in een ieder van ons voortleven.
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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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Willen we?
Ik bedoel, als dorp iets ondernemen tegen de bodemdaling als gevolg van de
NAM-aktiviteiten.
Dorpsbelangen wil, als er animo voor is een eventuele actie wel graag weten
wat er leeft in ons dorp, wie welke schade heeft en wie dat ook gemeld heeft.
Ook is ons idee uit te (laten ) zoeken wat de effecten zijn van de rommelende
aarde op de huizenprijzen en verkoopbaarheid van de huizen naast alle direct
zichtbare schade.
Wat vrijwel niemand zich realiseert is dat als we
aardbeving bestendiger moeten gaan bouwen dit extra
kosten met zich meebrengt die via voorwaarden aan een
vergunning eenvoudig ten laste van de bouwende burger
gebracht kan worden.
Dat lijkt mij echter ook een typisch voorbeeld van kosten
veroorzaakt door de gaswinning en dus ten
laste van de NAM-winst horend te komen.
Voor ons gevoel kan het niet zo zijn dat de Nederlandse economie
op de been gehouden word door het aardgas wat onder onze
voeten zit en wij met allerlei schadeposten blijven zitten.
Ook lijkt het ons geen goed idee gewoon door te pompen en alle
tekenen van moeder aarde gewoon te negeren.
Kortom: wij roepen allen die iets te zeggen hebben over deze
materie dat ook naar iemand van dorpsbelangen te doen per mail brief of
telefoon en vooral ook aan te geven als je denkt zelf actief iets te kunnen
bijdragen .

Het bestuur
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Paasbrood met spijs
Ingrediënten:
750 gr bloem
2 theelepels droge gist
4,5 dl melk
2 eierdooiers
100 gr boter
50 gr witte of gele basterdsuiker
600 gr rozijnen
2 theelepels zout
extra: 1/2 pakje amandelspijs, vermengd met een beetje eiwit om het wat
luchtiger te maken

Maak het deeg van alle ingrediënten maar voeg de rozijnen en het zout nog
niet toe.
Laat het deeg een uurtje rijzen.
Voeg dan het zout toe en kneed het deeg nog een keer door.
Rol het dan uit in een lange lap en verdeel de helft van de rozijnen over het
midden van de lap deeg. Sla de zijkanten over de rozijnen heen, rol weer uit tot
een lange lap en doe hetzelfde met de rest van de rozijnen.
Vorm er een dikke ovaalvormige lap van, leg het amandelspijs in een lange rol
op het deeg. Sla het deeg dubbel, de onderkant moet daarbij iets uitsteken.
Laat het brood nog een uurtje rijzen en bak het brood 45 minuten in de oven
op 175 graden.
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ZOMERKAMP 2012
Thema Jungle
Vrijdag morgen tegen 9.00 uur arriveerde de eerste kinderen met de ouders
om zich te laten in schrijven. Helaas zat het weer niet mee 6 weken mooi weer
en uitgerekend vrijdag 31 augustus regen en harde wind buien, we zijn met ze
allen gevlucht na het dorpshuis. Hier hebben we met 36 kinderen en een
aantal volwassenen ons prima vermaakt. We hebben eerst leuke kunstwerkjes
geknutseld, en hierna lekker heeeeel veeeel brood gegeten, tja de kinderen
waren niet vol te krijgen, lekker gezellig. Na het eten hebben we spelletjes
gedaan tot zeker half 5 toen werd het droog, hierna zijn we weer terug gegaan
naar het kampje el lekker aan het broezen geweest en van kabelbaan (deze
was verzorgd door Henk
Knol en Theo
Verhoeven bedankt
voor de spullen) af
gegaan.
Tegen 18.00 uur
kwamen de moeders de
overheerlijke
pannenkoeken brengen,
hier werd ook lekker
van gesmuld. Om 20.30
uur werden de broodjes
gebakken op het kampvuur, en hierna kwam er nog een fakkeloptocht. Rest
mij hier nog iets over te zeggen dat er 1 ouder was die iets niet goed vond
gaan, dat de ouderen mee lopen en niet genoeg alert zijn op de kinderen met
fakkels helaas, volgende keer nog beter opletten. Halverwege de fakkeloptocht
hebben we een waterijsje gekregen van Freddy en Afra bedankt hiervoor ,ze
waren heerlijk. Helaas bleven de kinderen niet slapen.
1 groep kinderen gingen naar de speeltuin,in Godlinze, en de anderen gingen
op de fiets naar Wirdum om te kanoën, en beter weer kon je je niet wensen.
Om 12 uur werd de terugreis weer ingezet, en na een tussenstop bij
Hoeksmeer, voor een broodje en wat drinken, en was men tegen half 2 weer in
het dorp.
De barbecues werden neergezet, en het vlees en drinken werd verzameld. Na
de barbecue werd het kampje afgesloten en ging ieder kind met een volle
maag en met een goed gevoel naar huis.
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Rest ons nog een paar vrijwilliger speciaal te bedanken: Firma. Pot voor de
W.C, Fam. Lalkens voor de strobalen, Fam. Krabbendam voor het water, De
molen Fram (Sietse Pot) voor de stroom, Lichtslangen van Fam. Bothof,
Lourens Mengering voor Ranjakan en de schalen, Henk Knol voor de kartrol en
Theo Verhoeven voor de Kabelbaan en alle overige werk voor ons, en we
bedanken de overige vrijwilligers voor hun inzet tijdens het zomerkapje.
Dorpsbelangen bedankt voor het sponsor geld. BEDANKT.
Tjakelien als actieve vrijwilliger stopt ermee, nu vragen wij nieuwe actieve
vrijwilliger die het zomerkampje comité willen versterken. Voor vragen of
aanmelden bij 1 van de leden van het comité.
Zomerkamp comité. Hennie 3094547, Donna 8518068 en Tjakelien 3023021.
TOT VOLGEND JAAR ZOMERKAMPJE 2013
===============================================================================

Nieuwe Bewoners.
Ik maak kennis met Evert-Jan Scherpenzeel en Tony Mahoney, beiden 38 jaar
en sinds korte wonend aan de Kollerijweg.
Een bijzonder gezinnetje , want ze zijn de trotse ouders van: Tusken, Wijkske
en Ashley, ja een drieling en alle drie even mooi. Wanneer ik er ben is het
spitsuur, de kleintjes worden gevoed. Ik kan ze nauwelijks uitelkaar houden,
maar Tony herkend ze zelfs aan het gehuil.
Tony komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland, maar op haar achttiende trok ze
de wijde wereld in. Vele landen bezocht ze en op een gegeven moment
belandde ze in Groningen. Haar hoofd was vol en ze was het reizen een beetje
moe. Haar eerste kennismaking met Groningen was geweldig, want het was
tijdens Noorderslag Toen ze er een paar maanden later weer was viel het een
beetje tegen. Maar dan ontmoet ze Evert-Jan !
Evert-Jan is al net zo’n globetrotter. Hij reisde ook de wereld rond o.a. NieuwZeeland, Nigeria, Brunei, Engeland. Enz.enz. Dat heb je als je vader bij de Shell
werkt. Later ging hij naar een Internaat in Wassenaar. Aanvankelijk studeerde
hij rechten in Groningen, maar dat bleek toch niet bij hem te passen en hij
deed de HEAO reclame.
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Nu heeft hij een Muziekstudio in Groningen. Clay Records, daar kun je een CD
opnemen, en dat hoeft niet altijd muziek te zijn, maar b.v. ook Yoga lessen om
maar wat te noemen. Ook treedt hij op als D.J maar niet met Hollandse liedje,
meer de kant van de elektronische muziek. Als hobby heeft hij vliegvissen.
Samen met Tony organiseerde hij festivals, die wel bijzonder waren,
kamperen, een bandje erbij, maar dan helemaal zelf- supporting, geen luxe
toestanden.
Tony is een heel ander verhaal, zij werkt als Las-inspecteur bij de Nem en is
duidelijk de technische van de twee. Ze vindt het heerlijk om met gereedschap
om te gaan. Tot een dag voor de geboorte van de kinderen stond ze nog op de
steiger. Ze houdt ook van houtbewerken en meubels stofferen en zou daar in
de toekomst wel workshops over willen geven.
Hoe komen zulke wereld reizigers nou in Woltersum terecht?. Na een tijd in
Groningen te hebben gewoond werd het in hun ogen daar te druk en te vol, ze
wilden graag een tuin en wat ruimte. En ja dan ga je op Funda kijken. We
weten het al wie eenmaal in Woltersum een huis heeft bekeken, komt er niet
gauw van los.
De dag dat ze de sleutel
ontvingen, hoorden ze dat er
drie baby’s op komst waren!
Dolblij want Tony had altijd al
drie kinderen gewild, maar
gezien haar leeftijd er niet meer
op gerekend.
En dan zit je midden in de
verbouwing, want dat er nog
een hoop moet gebeuren is
duidelijk, al hebben ze het zo
gezellig mogelijk gemaakt. Het valt niet mee om met drie baby’s lekker op te
schieten. Wat dat betreft kunnen ze best wat hulp gebruiken. Dus als er nog
dorpsgenoten zijn die wat tijd over hebben en graag een handje toe willen
steken, zowel in het huishouden als bij de verbouwing zou dat hartstikke fijn
zijn. Meld je dan aan op de Kollerijweg 48, je bent meer dan welkom. Ook
zouden ze graag wat advies krijgen over de tuin, want ook dat is helemaal
nieuw voor ze.
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Tony is heilig van plan haar dochters en zoon ook vroeg met gereedschap te
leren omgaan. Aan haar zal het niet liggen en als dan de artistieke kant van hun
pappa ook nog meekrijgen worden het hele speciale kinderen, maar dat zijn ze
al volgens de ouders.

Tijdens ons gesprek komen de katten Bram en Moos ook af en toe even kijken,
voor die twee is het ook wennen. Ze zijn nog niet buiten geweest, daarmee
wachten ze tot het een beetje mooier weer is.
Het was een leuk gesprek en ik was verrukt dat ik even een van de baby’s
mocht vasthouden, al moet ik eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wie van de
drie het was.
Evert-Jan en Tony ik wens jullie een heerlijk leven hier in Woltersum toe.
I.S.
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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”
Secr: ? Klaske Piebenga 050-2302290
reserveren: ??
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 Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact:Carolien Nijland 06-22113093
E-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl

maart 2013

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
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

Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: Engbert Bakker

Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050 - 5423440

Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum
Secretaris:??

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

Begrafenisvereniging
Secr: Wim Darneviel 050-3021437

Culturele Commissie
secr. Klaaske Lalkens 050-3022028

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: Leo Dijkstra 050-3023664
Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens

050 - 3022028

