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Hallo Woltersummers
De zomer staat weer voor de deur,
en we verheugen ons allemaal op de
vakantie. Zoals gewoonlijk ga ik
weer heerlijk een paar maanden
varen. Maar eerst nog genieten van
de kermis en het schoolfeest. Elke
straat is weer hard bezig om er iets
moois van te maken. Het blijft elke
keer weer spannend. We hebben in
stijl afscheid genomen van het
projectkoor Woltersum, met een
leuke voorstelling in onze kerk. We
hebben 7 jaar van ze kunnen
genieten. Er was weer een gezellige
vrijmarkt met”
Koninginnedag”,maar door de
kroning wat minder druk dan andere
jaren. In de krant een nadere
kennismaking met Alex en Leonie,
die een prachtige website voor
Woltersum hebben gemaakt. Ik
wens jullie allemaal een fijne en
zonnige zomer toe.
Ingrid Stayen.
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Moestuintjes…
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op de oude moestuin plek aan de
schuin aan de voorzijde van het kerkhof wordt er dit jaar door een vier a vijf
gezinnen weer gestart met een moestuin.
Volgend voorjaar komen hier ook vierkante metertuintjes bij voor de kinderen van
de basisschool en is er plaats voor nieuwe aanmeldingen.
De voorzijde van het perceel wordt de komende periode gebruikt om dieren te
weiden.
Dit omdat het hele perceel op dit moment te groot is om te toveren tot moestuin.
Maar naar gelang de interesse in moestuinen zal de dierenweide kleiner worden en
de moestuinen groter.
Ook zal een deel van de moestuin worden ingezaaid met bloemen.
De moestuintjes worden per jaar ingedeeld en per jaar verhuurd. De stroken zijn
ongeveer 25-50 m2 en kosten per jaar 20 euro.
Heb je ook interesse in een stukje moestuin voor volgend jaar?
neem dan gerust contact op met caroliennijland@gmail.com
Hallo Woltersummers,
Wij zijn Alexander en Léonie Rijkens en wonen sinds september 2011 met veel
plezier aan de K. de Boerweg 19 in Woltersum.
Voor een poosje terug zijn we met dorpsbelangen om tafel geweest en hebben
besloten het beheer over te nemen van de website www.woltersum.net.
Via deze site zullen we proberen iedereen op de hoogte te houden van belangrijk
dorpsnieuws. Ook staat er een agenda op de site, met daarin de activiteiten die in
het dorp te doen zijn.
We zouden graag samen met jullie er weer een levendige site van maken. Alle
input en tips zijn welkom!
Weet je een leuke activiteit, wil je informatie geven over een vereniging, zou je
graag een oproepje/stukje op de website willen zetten of iets anders, schroom
dan niet om ons te mailen!
Mailen kan via het contact formulier op de website. Wil je het liever niet digitaal
aanleveren? Een briefje door de brievenbus of een bezoekje mag natuurlijk ook.”
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Paasontbijt op school…

Op 27 maart werd er door de O.R. en de school een paasontbijt georganiseerd.
Alle kindjes kwamen in pyjama en op sloffen naar school. Sommigen hadden
hun lievelingsknuffel ook meegenomen. Ook de juffen en meester liepen in hun
nachtgewaad door school, wat sommige kinderen toch wel erg interessant
vonden. De O.R. had alles al voorbereid zodat na de uitleg iedereen kon
aanvallen. Sommige moeders hielpen met het smeren en inschenken van het
drinken. Nadat alles goed had gesmaakt, gingen de pyjama’s in de tas en de
gewone kleding werd aangetrokken, want er was een spellencircuit in buiten
uitgezet. De groepjes werden gevormd en ze konden los. Er was eieren gooien,
smaakpupillen testen, blokje lopen en allerlei andere spelletje wat betrekking
had tot pasen… de dag was een wederom een enorm succes….

T.S.
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VARKENTJES IN DE MODDER TAART
Je hebt nodig:
- een biscuit van 20 cm (zelf bakken en sommige taartwinkels verkopen ze ook
gewoon)
- 2 x grote reep melk chocola van 200 gr (mag gewoon Jumbo, AH merk zijn)
- bekertje (250 ml) slagroom
- vulling voor de taart naar keuze (bijv. een laagje jam/vlaaifruit en een laag
banketbakkersroom, slagroom of botercreme.
- 3 x een five-pack KitKat
- 1 pakje (250 gr) lichtroze marsepein
- taartzaag of groot mes
- sate prikker (voor de oogjes vh varkentje)
- lint
- plat bord of plank om de taart op te zetten
Van te voren maak je alvast de varkentjes, hier is geen echte werkwijze
voor...gewoon een beetje boetseren zoals op de lagere school vroeger
Doe de slagroom in een pannetje en zet op laag vuur.
Blijven roeren tot het net niet kookt.
Ondertussen de reep chocola in blokjes breken.
Als de slagroom bijna kookt het vuur uit en in gedeeltes de blokjes chocola
erdoor roeren.
Goed roeren tot je een gladde massa hebt.
Dit af laten koelen en dikker laten worden en af en toe roeren(duurt wel een
poosje).
In de tussentijd je biscuit ,wat je al gebakken hebt, in 2 lagen snijden, en je
taart vullen met je vulling naar keuze.
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Varkenstaart vervolg

Hou je taart voorlopig nog even op een broodplank of andere ondergrond wat je makkelijk
kan ronddraaien want de zijkanten afsmeren wordt een lekkere kliederboel
Breek alvast de kitkats in 2-en en leg ze klaar.
Kijk hoe het is met het chocolademengsel, als hij ongeveer zo dik is als bijv. vla kun je de
zijkanten gaan insmeren ermee.
Gebruik een spatel of gewoon de achterkant van een mes.
Als je de hele taart rondom hebt ingesmeerd ga je de kitkats er tegenaan plakken.
Dit is een lastig klusje, de kitkats blijven nog niet genoeg plakken dus vallen af en toe om.
Zet ze dan een heel klein beetje schuin zodat ze tegen je taart aan leunen.
Als ze er allemaal omheen zitten doe je er snel een lint omheen en zet je ze allemaal mooi
recht.
Als de rest van het choco mengsel nog net vloeibaar is giet je dit bovenop de taart.
Let op, als het nog te dun is gaat het door de kitkats heen lopen!
Vervolgens zet je de varkentjes in de nog zachte chocolade en zet in de koelkast.
Na een uurtje kun je de taart op een mooi bord zetten en smullen maar.
T.S.
Lieve Dorpsbewonerrs,
Vertel mij eens aan wie ik mijn plaatzetbankje heb uitgeleend, want ik ben het vergeten. Hij
is 60 cm. Lang en blauw en wanneer je hem terug komt brengen krijg je een heerlijk kopje
verse koffie.
Bij voorbaat bedankt,
Tycho Sparreboom, K. de Boerweg 34. Tel3024665.
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Oproep!
Graag wil ik het een en ander onder de aandacht
brengen. Al jaren is de Tilproat een soort kindje
van me dat ik met liefde heb verzorgd. Alleen
word ik ook een dagje ouder en ik heb dus het
voornemen om in december 2014 er mee te
stoppen.( dan ben ik inmiddels 70 jaar). Ik ben dus
opzoek naar enthousiaste jonge mensen die
samen met de huidige redactie er voor willen
zorgen dat onze Tilproat blijft bestaan. Wanneer
je je nu aanmeldt heb je dus ruim een jaar de tijd
om mee te denken en te wennen aan het
schrijven van stukjes, de lay-out maken en zorgen
dat het allemaal op tijd bij de drukker ligt.
Laat me niet in de steek en je zult zien dat het
heel leuk is om te doen!
Ingrid Stayen.

Stieve bukkens. (juni 2013)
Old schoulmeester Loeks Köster was op fiets onderwegens noar Fokko Zoadje om veur
Martje Maal Wullempjezoad of zukswat te hoalen, dou hom dat overkwam, woar hai heur
altied veur woarschaauwde.
Vanoet tegenstelde richten toeterde n Fiat noar hom. Nijsgiereg noar wel dat wel wezen
kon, stak e n haand op, keek over zien linkerscholder en wer slachtovver van zien aigen
theorie.
,, Martje,”haar e al n poar joar verkondegd,,,as men over de zeuventeg komt en men kikt
onder t fietsen over de rechterscholder, den stuurt men automoatisch bie t zied oet noar
links en over linkerscholder gaait t noar rechts. Let doar goud op.”
Dizze raais was het links kieken en rechts oetwieken.Omreden Loeks toch al vlak bie
trottoirbaand was, schampde zien veurrad doar zwoar tegenaan. Biesturen was gain
begunnen aan. Vertwieveld luit e t stuur lös, zetde zuk of van de pedoalen en
sprong…Verboasd over zien aigen smuihaid, landde hai zunder noahup en pien in zien
versleten knijen mit baaide vouten op t trottoir. Hai dochde vot aan Epke Zunderlaand. ,,
Hou zol dij dat der ofbrengen op zien drijenzeuventegste?”
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Stieve bukkens (vervolg)
Wies as n petries keek e om zuk tou. Der ree hom n auto achterop, dij stoppen mos veur
zien fiets , dij op de weg lag. Drij schoulkinder op d achterbaank scheerden hom de gek
aan.
,,Joa, laag ie mor,”foeterde Loeks in zukzulf,,, mor as ie elke dag noar schoul tufd worden,
hoalen ie de 73 nait, loatstoan dat ie den nog over n fietsstuur springen.”
Wie helpen hom t nait hopen, mor wel wait krigt Loeks geliek.
Maanske Lammers schreef mit n grode kop in t Heubultjebuurster Bokkeblad:
WAITENSCHOPPERS BEWEREN: KINDER WORDEN STIEVE BUKKENS.”
Nou waiten kinder mor amper, of haildaal nait wat bukkens binnen. n Dail dervan denkt al
dat vissticks gebakken en aal oet zee vist worden ja, doar nait van, schrift Maanske, wie
hebben het hier over stieve vette bukkens.
Deurdat n groot dail van de kindertied opgaait aan gamen en de
sosioale media komt ons noageslacht te waineg in bewegen.
Behaalve de doemkes den. Doar binnen ze verrekte mobiel mit.
Mor blikspuit, tikkertje, bokbok houveul horens? Kom heur doar
nait mit aan. Ze leven in n aandere wereld.
Schoulen mouten bezunegen op gemestiek, ringzwaaien en
taauwklimmen wordt verboden deur d inspectie, omdat der nait
voldounde geld is veur valmatten. Zwemboaden goan dicht, mout ja
geld bie en geld doar zwemt ook gemainte Heubultjeburen nait in.
En as t boetenwotter nait vergeven is van blaauwalg en vogelstront
den vindt onze jeugd dat onverwaarmde wotter te kold.

Maanske Lammers overdrift en Loeks Köster mit
hom. Wie kieken over 20 joar wel weer,hou of de
jeugd der den veurstaait.
Op ain ding duurven d Heubultjebuursters heur geld
wel zetten.
In 2033 zel Loeks Köster nait meer over zien
fietsstuur springen.
Luuk
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VAN DE BESTUURSTAFEL
- Op 26 april jl. was er onze jaarvergadering. Gelukkig zat de zaal half vol.
De vergadering heeft besloten de contributie vanaf 2014 te verhogen van € 6,=
naar € 7,=, omdat de subsidie van de gemeente nogal is verminderd.
Bij de rondvraag wordt de vraag gesteld waarvoor de
peilbuizen in de Dobbestraat dienen. Het antwoord hierop is:
de peilbuizen ( 13 in de gemeente Ten Boer) zijn bedoeld op
de hoogte van het grondwater te meten. Heeft niks met
kwaliteit o.i.d. te maken. De gemeente doet dit en dat heeft
te maken met het feit dat de gemeente meer taken/
verantwoordelijkheden heeft gekregen
- De avond over de gemeentelijke herindeling op 16 mei
werd niet erg druk bezocht. Op de vraag bij welke gemeente we willen horen
als de herindeling door mocht gaan, was de reactie 2ledig. Een deel van de
aanwezigen stelt dat de samenwerking met Groningen goed verloopt en ziet
geen reden dat te veranderen, een deel zegt meer te voelen voor een andere
plattelandsgemeente, omdat daar meer dezelfde problematiek heerst dan in
de stad. De voorzieningen die we unaniem willen houden zijn: school,
dorpshuis, sport en een lokaal loket in Ten Boer.
Voor het zomerreces zullen de bevindingen uit alle dorpen gebundeld zijn en
besproken worden in de Raad.
- Voor zover ik weet is de NAM druk bezig schade aan gebouwen in Woltersum
te inventariseren. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren! Er wordt in
augustus/ september wel weer een beving verwacht. Niet zo leuk allemaal!!!
- Er is een nieuw initiatief in ons dorp: we willen graag oude Groningse
fruitrassen planten onderaan de Eemskanaaldijk over zo’n 400 meter richting
Bloemhofbrug. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.
- Gelukkig hebben we iets leuks in het verschiet: Kermis en Schoolfeest.
De uitreiking van de prijzen willen we direct na de optocht in het dorpshuis
doen.
Over 1 ding maak ik me een beetje zorgen: er hebben zich nog maar 5 wagens
bij mij aangemeld. Terwijl er 3 jaar geleden 18 mee deden!? Voor de berijders
van de trekkende vehikels: bekijk je verzekeringspolis even goed. Je moet wel
verzekerd zijn voor het rijden met een aanhanger. Er is wel een collectieve
verzekering via ‘Vereniging Groninger Dorpen’, maar die dekken niet alles.
Claims worden altijd voorgelegd bij de verzekeringsmaatschappij.
De jury zal vanaf 11 uur door het dorp zwerven. Zorg dat je straat af is en de
( Woltersummer) vlag wappert!
Het bestuur van de dorpsvereniging wenst eenieder een heel aangenaam
feestweekend toe!!!!
Groet, Lenneke Brik.
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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
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Kees en Sien waren 25 jaar getrouwd en gaven een feest in Café de Witte brug.
Het was een druk bezochte avond met vrienden, familie en dorpsgenoten.
Namens Tilproat alsnog gefeliciteerd.
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“Nieuwe bewoners”
De aanhef maar tussen aanhalingstekens, want ze wonen hier anderhalf jaar,
en dan heb ik het over Alexander en Leonie die op de k.DE Boerweg wonen.
Een leuk jong stel. Alexander geboren in Zijldijk is woningstoffeerder, wat hem
bij de verbouwing van dit huis heel goed van pas komt. Hij is 34 jaar en werkt
in Groningen. Leonie is 26 jaar en werkt in de kinderopvang in Groningen. Ze is
geboren in Wehe den Hoorn, heeft later ins Leens gewoond en het laatst in
Groningen . Ten tijde van mijn interview was ze nog hoogzwanger.
Beiden voelden gelijk een warm gevoel bij het huis,
wat ze via Funda hebben gevonden. Ook ons dorp
spreekt ze heel erg aan. Wat wel blijkt uit de
prachtige website die ze voor Woltersum hebben
gemaakt. Ze zijn ook al goed geïntegreerd, en actief
betrokken bij de voorbereidingen van ons
schoolfeest. Alexander is een echte klusser, wat hij
van geen vreemde heeft, want zijn vader is er ook
een. Nadat die zijn huis 3x op de kop had gehad is
hij maar verder gegaan met de tuin. Gelukkig kan hij nu zijn ei kwijt bij de
kinderen, die natuurlijk geen nee zeggen tegen zo’n handige hulp. Het huis is
nog niet helemaal af, maar ze hebben er iets prachtigs van gemaakt, de grote
open ruimte van huiskamer en keuken is een plaatje. Leonie wilde graag
sporten in Woltersum en was gewend dat je dan even op je computer keek
naar de mogelijkheden, hier kwam ze tot de ontdekking data je dan gewoon
wat mensen belde. Helaas was het sporten van korte duur door de
veranderingen in het dorpshuis. Ze voelen zich beiden heel erg thuis in
Woltersum en ik hoop dat ze hier nog vele jaren met plezier zullen wonen.
I.S.
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DRINGENDE OPROEP
Elk jaar word in het laatste weekend van de grote
schoolvakantie het zomerkampje gehouden voor de
schooljeugd van Woltersum.
Maar omdat 2 vrijwilligsters ermee zijn gestopt,
betekend dat, dat Henny Blink het dit jaar alleen
moet regelen. Omdat dit te veel werk is voor 1
persoon doet ze een oproep in het dorpskrantje.
Wie wil haar helpen om dit jaar wederom een zomerkampje te organiseren?
Anders gaat het dit jaar niet door.. En dat zou toch zonde zijn voor de
kindertjes en het dorp.
Dus lijkt het je wel iets? Neem dan even contact met Henny op. En zij helpt je
verder, en legt uit wat de bedoeling is.
Haar telefoonnummer is 050 3094547 of stuur een mail naar
henny.blink@hotmail.com

salamandertrek in Woltersum
Zondag 14 april, een zachte voorjaarsavond wordt er op de deur geklopt. Er
zijn heel veel salamanders aan het oversteken van Henk Tienkamp richting 't
diepje.

Of we willen helpen? Maar natuurlijk. Gelukkig even geen auto's en zo een
flinke hoeveelheid salamanders gered!
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Dinsdag 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 werden de kinderen van groep 1 t/m 4 bij elkaar geroepen om een
leuke tekening te maken over “wat zou jij wensen als jij nu Koning zou zijn” en
hier kwamen hele leuke wensen uit. Alle tekeningen waren super leuk eigenlijk
hadden ze allemaal een prijs verdiend, maar er moest er 1 uitgekozen worden die
een prijs verdienden en deze is gemaakt door Arwin met als wens “hij wilde een
tovenaar” worden. Even later werden de kinderen van groep 5 t/m 8 bij elkaar
geroepen en zij mochten vragen gaan beantwoorden over het koningshuis, en
hier is er 1 van die nul fouten had en dat was
Naomi. Later werden de volwassen bij elkaar
geroepen en deze mochten ook vragen gaan
beantwoorden en een spreuk bedenken en er
waren uiteindelijk 3 winnaars met 1 fout maar wij
moesten een beslissing maken over welke spreuk
het leukst was. Wij hebben voor Klaske gekozen en
zijn had als spreuk “veel plezier maken” ,kort maar
krachtig.
Rond 16.30 uur was de traditionele stoelendans voor jong en oud.
15 koppels deden hieraan mee, uiteindelijk bleef Rinus (als stoel) over, samen
met Noor (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.
Helaas stopt Irene er mee en wij zoeken nog een leuke enthousiaste vrijwilliger
die ons team wil versterken. Irene bedankt.
Tot volgend jaar op de Koningsdag 2014!!!
Koninginnedagcommissie: Bianca, Irene, en Tjakelien
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Hier kan ook uw advertentie staan.
Tel : 050-3022266
Mob : 06-20948357
Email : tilproat@kpnplanet.nl
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WANNEER
21-jun
21-jun
21-jun
22-jun
22-jun
22-jun

WIE
VVV
De Witte Brug
De Witte Brug
Dorpsbelangen
Dorpsbelangen
VVV
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WAT
Opening kermis door Big Band
Smartlappenkoor Ratjetoe
Discotheek Jump inn (DJ Fokko v Dijk)
Schoolfeest
Optocht met Showband Concordia
Kermis

22-jun VVV
22-jun De Witte Brug

The Different Showband
Zanger Klaus

23-jun VVV

Dorpspicknick

23-jun
23-jun
23-jun
7-jul
11-aug
8-sep

VVV
VVV
De Witte Brug
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.

Zangers Leo Klok & Gert v Essen
Kermis
Hille
kerkdienst (ds Toornstra)
kerkdienst (ds vd Lagemaat)
kerkdienst (ds Y.Buurma)

juni 2013

WAAR
Dobbestraat
café
café
Woltersum
Hoofdweg
Dobbestraat
Dorpshuis de
Bongerd
café
Boomgaard Hulshof
Dorpshuis de
Bongerd
Dobbestraat
café
kerk
kerk
kerk

????
18,30 uur
20,00 ur
22,00 uur
14,00 uur
15,00 uur
21,00 uur
23,30 uur
12,00 uur//5
euro
15,00 uur
15,00 uur
20,00 uur
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

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

Gezocht: weiland te huur voor het weiden van paarden.
Het liefst ongeveer 1ha met de mogelijkheid om een schuilstal te plaatsen.
Huurprijs in overleg. 0625505381 (Madelijn of Carolien)
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de
Vereniging voor Dorpsbelangen Woltersum, gehouden op 23
maart 2012.
Aanwezig zijn 10 leden, inclusief het bestuur, bestaande uit
Lenneke Brik (voorzitter), Henk Bothof (penningmeester),
Tycho Sparreboom en Ina Blink.
1. Opening door de voorzitter
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door de
voorzitter, Lenneke Brik. Ze heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de koffie/thee en 1 consumptie door Dorpsbelangen
aangeboden worden.
3. Notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2011
De notulen van 19 maart 2011 worden door de voorzitter voorgelezen. Hierop zijn
geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen. Hierop zijn eveneens geen op- of
aanmerkingen en ook deze worden vastgesteld.
5. Financieel verslag
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgereikt. De penningmeester
geeft een toelichting.
Vorig jaar liepen er door de kas van Dorpsbelangen de inkomsten en uitgaven van de
speelvoorziening. Deze transacties liepen via Dorpsbelangen en de Gemeente omdat op
deze manier de BTW teruggevraagd kon worden. Deze transacties komen dit jaar niet
meer voor. Alleen staat er op de spaarrekening van Dorpsbelangen nog een bedrag van
€ 252,04 welke nog van de speelvoorziening is. Dit betreft de rente.
Uit de toelichting van de penningmeester blijkt ook dat er van de gemeente nog een
bedrag te goed was van € 1.600,=. Dit bedrag zou niet uitgekeerd worden, maar als er
ergens een bedrag voor nodig was, zou dit geld in de vorm van subsidie verstrekt
worden.
Jeugdhonk de Kar is verwijderd door de gemeente en de kosten hiervan zijn verrekend
met de nog uit te keren subsidie van € 1.600,=.
Er wordt gesproken over de kosten van Tilproat. De inkomsten uit de advertenties
bedragen jaarlijks € 727,= en de kosten van Tilproat bedragen € 1.263,55 per jaar. De
meerkosten worden door de vereniging gedragen. Alleen leden van Dorpsbelangen
ontvangen de Tilproat gratis.
De inkomsten bedragen € 8.393,83 en de totale uitgaven over 2011 bedragen €
7.597,36. Het boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 796,47. Het saldo
van Dorpsbelangen bedraagt € 3.204,75. De reservering voor de speelvoorziening is
hierbij niet inbegrepen.
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Notulen Dorpsbelangen (vervolg)
6.Verklaring door de kascommissie
De kas is gecontroleerd door Jos Vermeulen en Theo Zuur. De kas is in orde
bevonden en de penningmeester wordt decharge verleend. Wel heeft de
kascommissie nog twee aanbevelingen. De kascommissie vindt het
handiger als de kascontrole op een iets vroeger tijdstip plaats vindt, zodat
er nog tijd is om eventuele aanpassingen te verwerken. Ook verdient het
aanbeveling dat de penningmeester de onderliggende stukken (nota’s en
bankafschriften) bij de controle voor handen heeft.
7Vaststellen contributie 2012
Het bestuur stelt voor om de contributie van € 6,00 per jaar niet te
wijzigen.
8.Pauze
9.Bestuursverkiezing
De voorzitter Lenneke Brik is herkiesbaar. Zij wordt met algemene
stemmen weer benoemd tot voorzitter voor een periode van drie jaren.
Als kandidaat voor de post secretaris wordt Willemjan Timmermans
voorgesteld door het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en Willemjan
Timmermans wordt met algemene stemmen gekozen. Omdat dit een
tussentijdse verkiezing betreft, wordt Willemjan voor een termijn van 2
jaren gekozen. Willemjan Timmermans volgt Harry Wassing op in het
bestuur.
10.Benoemen kascommissie
De kascommissie bestaat uit Jos Vermeulen en Bart Wiegers. Als reserve
wordt Erik Kiewiet benoemd.
11.Rondvraag
Jan Roelfsema vraagt of het mogelijk is dat de notulen en het jaarverslag,
indien er voor elk lid een exemplaar aanwezig is, op de tafels kunnen
liggen. Dan zouden de leden deze voor het voorlezen door kunnen nemen.
Er wordt over gesproken dat het logisch zou zijn als de notulen en het
jaarverslag in de Tilproat geplaatst zouden worden.
Er wordt gevraagd of de brandbult volgend jaar nog wel door kan gaan in
verband met het storten van asbest. Er worden foto’s getoond aan de leden.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur op 3 januari 2012 op het
gemeentehuis is geweest. Een brandbult is in de toekomst nog wel mogelijk
als er gedurende 24 uur controle bij is. Het bestuur is niet van plan om te
gaan wachtlopen bij de brandbult.
Als er dit jaar geen brandbult komt, dan wordt er door de gemeente een
redelijk bedrag beschikbaar gesteld. Dit is dan bijvoorbeeld te gebruiken
voor vuurwerk. Het bestuur beraadt zich hier nog over.
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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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Notulen Dorpsbelangen (slot)
Sien Steenhuis vraagt of het boekjaar van Dorpsbelangen een kalenderjaar
betreft. Zij stelt deze vraag omdat het jaarverslag van maart tot maart liep.
Dus van ledenvergadering naar ledenvergadering. Lenneke antwoordt dat
het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december loopt.
Erik Kiewiet vraagt of er een meldpunt is voor activiteiten. Hij stelt deze
vraag omdat de algemene ledenvergadering gelijk met een activiteit in het
café gehouden wordt. Lenneke antwoordt dat de agenda van het café vaak
niet bekend is. Wel worden activiteiten die bij de redactie van Tilproat
bekend zijn, gepubliceerd in de Tilproat.
Ze legt verder uit dat Dorpsbelagen bezig is een website te maken. Hierop
zouden dan alle activiteiten gepubliceerd kunnen worden. Dan wordt het
probleem van dubbele activiteiten ondervangen.
Theo Zuur stelt een vraag over de kerstverlichting in de kerstboom bij de
Jeu de Boule baan.
Lenneke legt uit dat de stroom voor de verlichting het vorig jaar uit het
Voorhof gehaald is. Omdat de bewoners van Hoofdweg 21 moeilijk te
bereiken zijn, heeft ze vorig jaar een briefje in de brievenbus gedaan en met
de bewoners gesproken.
Erik Kiewiet vraagt de stand van zaken van het diepje. Het bestuur
antwoordt dat er een brief van de gemeente is ontvangen, waarin de
gemeente aangeeft het diepje niet meer te willen onderhouden.
Dorpsbelangen is daarmee niet akkoord gegaan. Er is geen toestemming
van het waterschap om het diepje door te spoelen. (water uit het
Eemskanaal pompen en het aan de andere zijde naar het Liek End te laten
weglopen). Dorpsbelangen heeft informatie opgevraagd bij een
tuincentrum. De oplossing is om weer eenden in het diepje te laten
zwemmen, want het diepje zit vol met eendenkroos en niet met andere
waterplanten. Dorpsbelangen heeft ook nog gesproken met
hoveniersbedrijf Van de Werff. Deze willen wel met een korf het diepje
opschonen. De kosten hiervan bedragen € 75,00 per uur. De voorzitter zal
dit verder uitzoeken.
Na de rondvraag bedankt de voorzitter Jos Vermeulen. Jos is lange tijd
redactielid van de Tilproat geweest, maar is daar het afgelopen seizoen
mee gestopt. Jos krijgt van de voorzitter een bos bloemen aangeboden.
12.Sluiting
Niet meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.40
uur.
Iedereen bedankt voor de mooie kaarten, lieve groeten en de prachtige kado’s
tijdens en na mijn ziekenhuisopname wegens een dubbele longtransplantatie…
Groetjes Tea Bouwman
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Hallo allemaal,
Ontzettend trots ben ik op Peuterspeelzaal Woltersum,
de peuterzaal van Stichting Kleine Vrienden. Een nonprofit organisatie welke is opgericht door Carolien en
Klara om de voorzieningen voor peuters te behouden in
de kleine dorpen in de gemeente Ten Boer. Vorig jaar
september zijn we gestart met vijf peuters, op het
moment zit de groep vol met maar liefs zestien kinderen
afkomstig uit Woltersum, Ten Post en Ten Boer! Ik zal
mij eerst even voorstellen: mijn naam is Maaike en ik ben
leidster binnen de peuterspeelzaal. Zeven jaar geleden ben ik in Delfzijl komen
wonen i.v.m. het werk van mijn man, daarvoor heb ik altijd voor de klas
gestaan. In het hoge noorden zijn er geen vaste banen te vinden in het
onderwijs, mede daardoor ben ik het peuterzaal werk ingerold. Eerst in Delfzijl,
later in Ten Post en nu in Woltersum. Hier werk ik met veel plezier samen met
mijn vrijwilligsters Laura en Oma Ina, die zijn meegekomen uit Ten Post en
Madelijn en Angela. Met een grote jonge groep kun je veel hulp gebruiken....

Wij vinden het erg belangrijk dat de sfeer in de klas goed is en dat de ouders
ook een actieve rol hebben in het peuterzaal gebeuren. Zo starten wij altijd
met een kopje koffie/kopje thee samen met de ouders. Ouders mogen mee op
excursie, schoolreis etc. Ook mogen zij de verjaardag van hun kind bijwonen.
We hechten een groot belang aan saamhorigheid!

Onze dag verloopt altijd volgens een bepaalde structuur. Wij beginnen na de
koffie/thee in de kring waar we vaste liedjes hebben. De namen worden
opgelezen, er wordt een kort gesprekje over het thema gevoerd en het werkje
van de dag wordt uitgelegd. Na de kring gaan de peuters spelen en knutselen.
Nadat we samen hebben opgeruimd is het alweer tijd voor fruit eten en
drinken. De peuters hoeven zelf niets mee te nemen, wij zorgen hiervoor. Als
het lekker weer is gaan we natuurlijk buiten spelen, anders blijven we binnen
om te dansen, gymmen of te kleien. In de afsluitende kring lees ik een boekje
voor en zingen we nog enkele liedjes. Het laatste liedje is altijd hetzelfde, zodat
de peuters weten dat ze naar huis gaan.
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Peuterspeelzaal 2
We werken met thema’s en passen daar de werkjes en liedjes op aan. Vanaf
januari hebben we de volgende thema’s behandeld; Feest (natuurlijk met een
feestelijke opening van de zaal), Moederdag (behoeft geen verdere uitleg...),
Bruiloft (onze vrijwilligster Laura is getrouwd, we hebben haar en haar man
verrast bij het gemeentehuis!), Pasen (eieren schilderen en zoeken), Dieren
(lammetjes kijken met z’n allen) en Wat vliegt er in de lucht. Op het moment
zijn we druk bezig met een cadeautje voor Vaderdag. Op face-book hebben we
pagina, waarop foto’s staan en leuke weetjes. Ook hebben we een site:
www.stichtingkleinevrienden.nl waarop veel informatie over ons te vinden is.
Omdat onze peuterzaal niet gesubsidieerd wordt door de gemeente zijn wij op
zoek naar donateurs. Voor €7,50 per jaar kunt u ons steunen, u krijgt hiervoor
vier keer per jaar het Kleine Vrienden Journaal, vol met nieuws over de
peuterzaal. Informatie over het donateurschap staat ook op onze site. We
hopen op veel donateurs! Ons op een andere wijze steunen is in overleg
natuurlijk ook mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Kleine Vrienden,
Maaike Hagens

Ja, ik word donateur
voor € 7,50 per jaar

van

Stichting

Kleine

De heer / mevrouw / familie (doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam ______________________________________________
Adres ______________________________________________
Postcode en plaats ____________________________________
U ontvangt 4 x per jaar ons Kleine Vrienden Journaal met informatie en nieuws over de
peuterspeelzaal. Hoe wilt u het Kleine Vrienden Journaal ontvangen?
per post
digitaal: e-mailadres _____________________________________

Stichting Kleine Vrienden / Kollerijweg 16 / 9795 PM WOLTERSUM
www.stichtingkleinevrienden.nl
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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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Route van de optocht
• Opstellen op de Hoofdweg (richting Ten Boer)
• Over de Bouwerschapweg en keren bij Henk Evenhuis/pad van familie
Huizer
• Terug richting Woltersum,
• Via 2de afslag door Dobbestraat
• Stukje Bouwerschapweg/Hoofdweg langs Kerkpad(school)
• Rechtsaf over Hoofdweg
• Over de Til linksaf over de Kolllerijweg
• Keren tegenover inrit familie Westereng
• Terug over de Kollerijweg tot Eemskanaal
• Rechtsaf rond de molen
• Rechtsaf via K.de Boerweg
• Linksaf naar de Hoofdweg
• Opstellen op veldje bij de eierkeet

Gezocht: deelnemers onderzoek test-hertest
betrouwbaarheid hoofdpijnvragenlijst
In verband met mijn masterstudie manuele therapie ga ik een onderzoek
doen naar een hoofdpijnvragenlijst. Hiervoor heb ik nog deelnemers
nodig. Heb jij al meer dan 3 maanden meer dan 15
dagen per maand last van
spierspanningshoofdpijn? Ben je tussen de 18 en
65 jaar oud? Vind je het leuk om mee te doen aan
een onderzoek?
Het onderzoek houdt in dat je op twee momenten
met een tussenperiode van 2 weken 2 vragenlijsten
moet invullen (duur maximaal 10 minuten) en
voorafgaande aan het eerste invullen een paar vragen moet beantwoorden
om te kijken of de hoofdpijn die je ervaart aan de criteria van chronische
spierspanningshoofdpijn voldoet.
Heb je interesse of wil je nog extra informatie neem dan contact op met
Inge Ruigendijk, K de Boerweg 23, telefoonnummer 050-5770502 (best
bereikbaar na 18 uur )of per mail c.c.ruigendijk@hetnet.nl.
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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: 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 Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact:Carolien Nijland 06-22113093
E-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl
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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
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:Petra v.Dijk-Schakel
0503023393

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

Begrafenisvereniging
Secr: Wim Darneviel 050-3021437
Begraafplaats Woltershof
Secretaris: Leo Dijkstra 050-3023664
Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens

050 - 3022028

Culturele Commissie
secr. Klaaske Lalkens 050-3022028

