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Hallo Woltersummers
Wat een prachtige zomer hebben
we gehad! Ik hoop dat iedereen er
net zo van genoten heeft als wij. We
hebben een heerlijke tocht gemaakt
door België en Nederland, veel
gezien en veel lekkere Belgische
biertjes geproefd. Kortom een super
vakantie. Tineke Smit heeft intussen
voor vele artikeltjes gezorgd voor de
krant, waarvoor ik er erg dankbaar
ben. Het schoolfeest was en succes
en ondanks alles is het
zomerkampje toch door gegaan. Nu
begint het “gewone” leven weer.
Het is voor ;mij even wennen om
weer in het normale ritme te
komen. Blijf vooral nieuwtjes of
wetenswaardigheden insturen naar
onze krant! Zodat we straks weer
een mooi kerstnummer kunnen
maken.
Ingrid Stayen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In deze zomer periode hebben we een mooie editie
gehad van het schoolfeest met een kermis die
gegroeid was tot over de hoofdweg.
Tijdens de zomervakantie was het lekker rustig in
het dorp. Maar aan het eind van de schoolvakantie
stond de brandweer op de dijk 120m3 water van
het Eemskanaal in het Diepje te pompen. Dit omdat
het zuurstofniveau in het water zo laag was
geworden dat er dode vissen in het water dreven.
De volgende dag heeft een loonbedrijf nog een nog
veel grotere hoeveelheid water in het Diepje gepompt en zo is het probleem weer
tijdelijk opgelost. De deken van kroos dat op het water drijft is de oorzaak van het
zuurstof tekort. Het zou mooi zijn als een groep dorpsbewoners zich een of twee
keer per jaar zich in zou willen zetten om het kroos uit het Diepje te halen.
Dorpsbelangen wil dit graag ondersteunen en wil hier de mogelijkheid tot geven.
Zou jij wel mee willen helpen om het kroos uit het Diepje te houden, geef dit dan
door aan iemand van het bestuur.
Gelukkig was er dit jaar weer een zeer gezellig zomerkampje voor kinderen van de
basisschool. Dit jaar werd er onder andere hard gewerkt aan zelfgemaakte hutten.
Er zijn prachtige woningen getimmerd door de jongens en meisjes. De organisatie
van het zomerkampje mag hier trots op zijn.
Ook is er weer aan de dijk gewerkt. Op het moment dat ik dit schrijf wordt er hard
gewerkt aan het herstellen van de dijk. De dijk is beschadigd door een gesprongen
waterleiding, zelfs het scheepsvaart verkeer is even stilgelegd en ondertussen wordt
de dijk wordt intensief gecontroleerd door het waterschap. We gaan er maar vanuit
dat dit snel en goed opgelost wordt.
Verder zijn ze nu bijna klaar met het geplande werk om de kleilaag in de dijk af te
maken.
Binnenkort verwachten we een uitnodiging van Groninger Dorpen. Zij gaan een
bijeenkomst organiseren in samenwerking met de Nam. We willen hier dan graag
met een grote groep dorpsbewoners bij aanwezig zijn!
In oktober heeft het bestuur weer haar jaarlijks overleg met B&W. Mocht je willen
dat wij een onderwerp ter discussie brengen, laat het ons dan weten.
Verder is er ook nog goed nieuws te melden over de Dobbestraat, Wierden en
Borgen heeft aangegeven de huurwoningen die op de slooplijst stonden in ieder
geval nog vijf jaar te laten staan! En daar zijn wij als dorp blij mee.
Tot de volgend keer maar weer.
JanWillem Timmermans

5

Tilproat Woltersum

31e jaargang nummer 1

september 2013

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER

Hier kan ook uw
advertentie staan.
Tel : 050-3022266
Mob : 06-20948357
Email :
tilproat@kpnplanet.nl

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
6

Tilproat Woltersum

31e jaargang nummer 1

september 2013

Hallo allemaal,
Wat hebben we heerlijke, zonnige weken gehad! Voor de grote vakantie hebben
we ons eerste jaar afgesloten met een gezellige picknick. Alle ouders hadden voor
heerlijke hapjes en drankjes gezorgd. Eén ouder was zelfs tot half een ‘s nachts
bezig om puddingbroodjes en appelflapjes voor ons te maken. De picknick was
een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar! We hebben ook afscheid
genomen van twee peuters die nu naar de basisschool gaan en er is een peuter
verhuisd, zodat we nu een groep van vijftien peuters hebben. Er is dus weer een
plekje beschikbaar.....
Een nieuw schooljaar vraagt om nieuwe thema’s. Het eerste thema is ‘ijsjes’. Een
thema wat erg aanslaat bij de peuters en de ouders, regelmatig horen we dat de
peuters in huis ook ijsjes gaan ‘verkopen’. We hebben in de klas een ‘ijssalon’
waar je ijsjes kunt maken en kopen, ook is er zelfs een echte ijsjes-prijslijst van een
ijssalon uit Borger. De eigenaar vond het thema zo leuk, dat hij zijn bord aan ons
heeft uitgeleend!
De ijsjes die we maken zijn gemaakt van schuursponsjes en papier met glitters en
watjes. Ook de gedichtjes en liedjes worden aangepast aan het thema.
Er wordt veel gespeeld in ons nieuwe speelhuis en de zandbak op ons plein. De
kinderen zijn er enthousiast over! In de toekomst willen we het plein graag
vergroten, zodat we nog meer ruimte krijgen.
Ook zijn we super trots op ons nieuwe logo en op de nieuwe web-site gemaakt
door Robin en Roos van Vader Marketing uit Ten Boer. Alle ontwikkelingen en
informatie over onze stichting zijn te vinden op www.stichtingkleinevrienden.nl
Groenteboer ‘De Groninger Kroon’ en Robin en Roos van Vader Marketing
sponsoren ons fruit. We krijgen elke week appels, bananen en seizoen fruit. Zo
leren de peuters verschillende soorten fruit kennen, vorige week hebben alle
kinderen wilde perziken gegeten. Voor veel kinderen een eerste kennismaking,
maar het bleek positieve ervaring!
We hebben het erg naar onze zin maar kunnen natuurlijk altijd hulp gebruiken: wij
zijn nog steeds 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 nieuwtjes
over onze peuterzaal. Verdere informatie over het donateurschap staat ook op onze
site.
Groet,
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Barbecue feest van straat vereniging “op ’t End”
OP 31 augustus werd na enkele jaren weer een straat barbecue gehouden van
straatvereniging “ “op ’t End’.
Bij Daniel en Laura in de tuin was het direct een gezellige binnenkomst.

Gelukkig werkte het weer goed mee en zat de stemming er al gauw in. In totaal
waren er 42 personen. Het eten was super, de zelfgemaakte salades en de
gevulde eieren werden met smaak verorberd. Ik denk dat menigeen graag de
recepten wil ontvangen!
Voor de kinderen werd er nog patat bijgehaald wat ook daar de feestvreugde
nog meer verhoogde.

De volwassenen kletsen er vrolijk op los onder het genot van een drankje.
Later op de avond werd er nog een nieuw bestuur gekozen voor de straat.
Kees Westeneng is gekozen tot voorzitter, Wieke Bosman penningmeester,
Tineke Huizinga secretaris en Laura Kuper en Harmke Ruben leden.
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Big Bruier spioneert.
Heubultjebuursters willen praaivesie, op heur
,,aigen” wezen- zeg mor. Vandoar zai je, meer
as joe laif is, van dij hoge holten schotten om
de hoezen. Gain mooi aanzicht. n Heeg zol
beter wezen, mor dat duurt zo laank eer e
hoog genog is.
As wie berichten oet Amerikoa veur eernst
aannemen, daint de tied zuk aan, dat dij
schotten tegen nijschierege buren de kaggel
in kennen. Binnenkört ken men ja alles over
joe, tot aan geurvreters en oogdruppels tou,
aan de wait komen via de sosioale media.

Even googeln en doar krieg ke Romke Nathaals in beeld. De vrijgezel ligt mit zien ronde
bierlief laankoet op n vette wollen deken aan t
straand van Costa Heubultjeburen en klokkert n
krat Freddie H. noar langs zien luchtpiep.
Over noar t volgende ploatje. Import
poddebakster Marion Meesters en heur vrund
Lowietje Mekkes, dij n poar joar leden t
boerderijtje van de Teubenkes overkochten.
Ze hebben onder d heukiep n verwaarmd
zwembad aanlegd, woar ze splinterliekenoakend
induken.
In t verleden was der in Heubultjeburen vanweeg
de holten schotten nog n bult te roaden over,
mor in n nait zo’n verre toukomst ken elk, dij dat
wil, zuk verkneutern op t internet.
Het zel gain joar meer duren of d eerste droon, n
onbemand vlaigtuugje mit n kamera aan boord,
moakt opnoames boven t dörp. Dat het zien veurs en zien tegens. De noaktloperskamping
mit biebeheurend strand aan d Heubultjebuursterplas zel leeg blieven op Romke Nathaals
noa, want dij is ale schoamte ja verbie. Mor wildpizzerij tegen t vergeelde monument bie de
klapbrug is in ain klap doan. Gainain wil de kaans ja lopen pontifikoal mit zien
pinkelpatroon op googel te komen.
11
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Zo wordt aal bielutjen, doar helpt gain laive mouder aan, het doun en loaten van d
Heubultjebuursters aan de boetenwereld pries geven. Grootwinkelbedrieven meten t
koopgedrag. Hekkers dukeln de bankgegevens op en bie dokter van der Meulen binnen de
medische gegevens nait meer vaileg. Stof veur proaterij, zo van: ,,Hest t al zain? femilie X
ken zien hyptaik nait meer betoalen en is tot t hoes oet zet. En… nou de priezen van viagra
duchteg noar beneden goan, binnen d opa’s in bejoardenhoes ,, Rusten in t Heu” de
grootste ofnemers in Heubultjeburen.”

Heubultjebuursters, as ie n wieze road
aannemen willen, beschaarm joe tegen dizze toukomstege ontwikkelns. De tied dat de
tuutjenijneerzen mit de tamtam deur t loug gingen, was onschuldeg vergeleken bie wat al is
en nog meer komt.
Internet nemt de reudelpraktien over en melkt ze oet tot in de klainste biezunderheden.
Hoge schotten om t aarf geven gain
beschaarmen. Blief onderdak, dou de
gerdienen dicht ,stop joen geld in wollen
sokken. Koop en betoal mit kontant geld.
Nooit pinnen, mieter joen mobieltje en
komputer in t Heubultjebuurster daip.
En zol t ooit te waarm worden in hoes, en ie
willen gain ,, open e-bouk” worden, kroep
den bie Romke Nathaals onder zien dekentje
aan d Heubultjebuursterplas. As joe dat nait
aanstaait vanwege de bierlucht, dou den as
dij Amerikoanse klokkenluder Snowdon en
verstop joe in Hongkong of doaromtrent…
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Zomerkampje 2013
Zoals elk jaar was er ook dit
jaar weer een zomerkampje
georganiseerd. De organisatie
heeft ook dit jaar weer zijn
best gedaan om er een mooi
gebeuren van te maken.
Sommige dingen zijn traditie
en die mogen dus niet
ontbreken. In totaal hadden
zich vele kinderen aangemeld
voor de beide dagen. Na een
openingwoord van Maaike van
der Werf, kon het beginnen. Er
was heel veel hout en vele pallets geregeld, want er konden hutten gebouwd worden.
Dit was een groot succes, want de
kinderen vonden het zo leuk dat er
de gehele dag en avond aan
geknutseld werd. Zelfs nadat de
jury al die hutten had bewonderd,
tikten nog overal hamers en zag je
ze zagen. Ook was er een
springkussen aanwezig en ook hier
werd gretig gebruik van gemaakt.
Als avondeten stonden er
pannenkoeken op het menu.
En daarna? U raad het al. Hutten
timmeren. Zelf de aanwezige
moeders begonnen hun kinderen
te helpen.
Nadat het kampvuur was aan
gestoken werden er broodjes
gebakken. En aansluitend
natuurlijk de fakkeltocht door het
dorp. Omdat er veel kleintjes bij
waren dit jaar, is de tocht iets
ingekort want ze waren erg moe.
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Op het kamp werd het vuur
aangestoken en wast nog lang gezellig.
Er waren ook een aantal kinderen die
bleven slapen.
Na het ontwaken de volgende morgen,
na een halve nacht regen, kon men
rustig wakker worden met een
ontbijtje en hamergeklop. Na een 11
uurtje konden ze hun hutten afbreken
en er werd wederom een grote
vuurbult gemaakt.
Na het middag eten was er een
vossenjacht georganiseerd. De mensen
stonden en liepen door het hele dorp.
Van glazenwasser tot bakker en van
boer tot fotograaf moesten gezocht
worden. Sommigen waren best wel
moeilijk. Op het eind moest er een
woord worden geraden en na veel
gepuzzel kwam het woord:
‘eemskanaaldijk’ eruit. In de tussentijd
hadden sommige moeders alles al
klaar gemaakt voor de bbq die volgde. Er was veel lekker fruit en natuurlijk
frikadellen en hamburgers. Nadat Maaike op de fluit had geblazen was het
kampje afgelopen en werden de meeste kinderen opgehaald. Dus zoals u leest
was het dit jaar weder om een enorm succes. Dit mede dankzij de vele
sponsoren en vrijwilligers die mee hebben geholpen. Daarvoor onze dank.
En natuurlijk een grote pluim voor de organisatie. Maaike, Tygo en Hennie
bedankt……
Tot zomerkampje 2014!
Dan doen we bij deze nog een
oproepje: Wie heeft zin en tijd om
deze mensen te helpen volgend
jaar? Meld je dan aan bij Hennie
Blink……
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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

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

Eindelijk Nieuwbouw in Woltersum
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Grunneger recepten.(1)
Wotter an wind met mosterdstip is zo’n gerecht. Een kruidige stamppot van
kool met de traditionele Groninger metworst en een saus van Groninger
mosterd maakt dit gerecht tot een echt Gronings streekgerecht!
Aardappels:
Breng een pan met water en een beetje zout aan de kook.
Schil en snijd de aardappels in vieren. Kook de aardappels in circa 15 minuten
gaar.
Giet de aardappels af, bewaar circa 200 ml kookvocht voor de mosterstip en
stoom ze droog
Verwarm de melk. Pureer de aardappels met een pureestamper en maak
smeuïg met de melk.
Wotter an wind:
Snijd de witte kool in dunne repen. Pel en snipper de ui. Verhit de boter in een
pan en bak hierin de kool en ui circa 3 minuten. Voeg het water toe, leg de
deksel op de pan en stoof de kool in circa 15 minuten zacht.
Snijd de Groninger metworst in zo klein mogelijke blokjes. Voeg circa de
laatste 5 minuten de metworst toe. Giet af.
Roer de kool door de aardappelpuree en breng op smaak met nootmuskaat en
een beetje zout en peper.
Mosterdstip:
Breng het aardappelkookvocht weer aan de kook.
Roer de Groningse mosterd erdoor.
Meng in een kommetje een scheutje water met de maïzena en roer door de
saus.
Speklapjes:
Snijd de speklapjes in reepjes. Verwarm een pan en bak de speklapreepjes in
circa 10 minuten goudbruin en krokant.
Laat de speklapjes uitlekken op een bord met keukenpapier.
Serveren:
Serveer de wotter an wind met
mosterdstip. Bestrooi met de
uitgebakken speklapreepjes en wat
zilveruitjes.
T.S.
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Woltersum – Het Alphateam uit Ten Boer e.o. organiseert dit najaar voor de
8e keer een Alpha-cursus. Dit is een introductie in het Christelijk geloof. Het is
bedoeld voor iedereen die op zoek is naar de zin van z’n leven en/of wil
weten of er meer is tussen hemel en aarde. De cursus start op dinsdag 24
september in Woltersum.
De Alpha-cursus is in 1979 ontwikkeld in Engeland door Nicky Gumbell. Hij
heeft dit gedaan omdat hij de mensen in z’n omgeving op een eigentijdse en
duidelijke manier wilde vertellen over wat het Christelijk geloof inhoudt.
Inmiddels hebben wereldwijd al meer dan 16 miljoen mensen de cursus
gevolgd. In Nederland zijn dat er bijna 200.000. In de meeste gevallen wordt de
cursus door een lokale kerk aangeboden, maar in Ten Boer was geen kerk die
een dergelijke cursus aanbood.
Daarom hebben in 2005 een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken en
op eigen houtje de Alpha-cursus in Ten Boer opgezet. Dit heeft geresulteerd in
een unieke Alpha-Cursus omdat je kennis maakt met mensen uit verschillende
kerken, wat boeiende gesprekken oplevert. Elk najaar wordt in september
gestart, de cursus duurt 10 avonden en één weekend. De avonden beginnen
met een gezellige warme maaltijd (je hoeft die avond dus niet te koken). Na het
eten luister je naar een boeiende inleiding. Daarna praat je in kleine groepjes
door over het onderwerp.
Wil je meedoen, of ben je geïnteresseerd? Je bent van harte welkom op de
startavond op dinsdag 24 september in “de Voorhof” kerkpad 2 in Woltersum
van 18.30 uur tot 21.30 uur. We beginnen met een maaltijd. Daarna krijg je
een vrijblijvende introductie van de cursus. Aan de startavond zijn geen kosten
verboden. Besluit je om deel te nemen dan vragen we een bijdrage van € 40,-voor de hele cursus, dit is incl. maaltijden en lesmateriaal.
Voor meer informatie en opgave: Alphatenboer@Gmail.com , tel. 06-13259697
(Kees Westeneng) of facebook: Alphatenboer.
αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα
Allemaal bedankt voor de kaarten, telefoontjes en groeten, die ik van jullie
kreeg na mijn operatie aan de aorta(lichaamsslagader) in het UMCG.
Groeten van, Anneke Ridder
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Vrijdag de 13e Ladies Night Woltersum
DURF JIJ TE KOMEN?
Vrijdag de 13e was er een ladies night in café de Witte Brug. En er waren wat
vrouwen die het op die vrijdag de dertiende aandurfden! In totaal hebben 130
vrouwen de ladies night bezocht.
De zaal en de kroeg waren
omgetoverd tot een paradijs voor
vrouwen.
18 kraampjes zorgden voor een
variëteit aan informatie en artikelen.
Sieraden, tassen, parfum, zeepjes,
woon accessoires, 2e hands kleding ,
wimper & haar extension, tatoeage
en nog veel meer zorgde ervoor dat
er voor iedereen wat te kijken was. En
natuurlijk waren er lekkere hapjes en drankjes!
De fotografe maakte de hele avond fantastische foto"s en als organiserende
dames hebben we ons natuurlijk ook laten vereeuwigen.
Om 20 uur was de zaal goed vol en begon het programma met een
sportdemonstratie van Arobus, in de pauze werden er tien rijk gevulde
goodybags verloot.
De aansluitende modeshow werd
verzorgd door Femoda Fashion &
Jeans uit Ten Boer en Loppersum.
Enkele dorpelingen waren
enthousiaste mannequins.
Tijdens de avond konden er lotjes
gekocht worden en werden er
aantrekkelijk prijzen verloot.
Cadeaubonnen voor de kapper,
bloemenbonnen, APK & autowas
bonnen etc. etc.
Na de ladiesnight kon men vanaf 23 uur nog genieten van life muziek. Vanaf
dat moment was de kroeg ook weer toegankelijk voor de mannen! ( ze stonden
al voor de deur..)
We hebben deze avond veel positieve geluiden gehoord en kijken ook zelf
terug op een geslaagde en gezellige ladiesnight!
Het lijkt ons zeker een herhaling waard….
de synchroon zwemclub
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zoete appels (Zoete kroon)...... 750 gram
Meer informatie over de Zoete Kroon en Gronininger Kroon
kunt u vinden op Bongerd Groote Veen
aardappels...................................... 500 gram
gele basterd suiker............. 2 a 3 eetlepels (naar eigen smaak)
dobbelsteentjes rookspek............... 250 gram
speklappen...................................... 4 stuks
kruiden voor de speklappen........... naar eigen smaak
boter...............................................75 gram

Schil de aardappels en kook ze gaar in water.
Intussen schilt men de appels en haalt men de klok huizen er uit en snijd ze in
kleinere stukjes.
De spek lapjes kunnen ook gebakken worden, een beetje hard door gebakken.
Als de aardappels haast gaar zijn doet men de appels in een pan samen met de
dobbelsteentjes rookspek kook deze ook beet gaar af, en als de appels gaar zijn gooi
deze op een vergiet maar het kookvocht opvangen in een bakje.
Stoom de aardappels droog en doe de appels erbij en stamp de stampot samen met
het bakvet van de speklapjes en de gele basterd suiker.

Bij deze stamppot past heel goed een gehakt bal of een rookworst.
TS
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16-nov ?
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WAT
concert Other Roads (iers/schots folk)

september 2013

WAAR

????

café

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

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

Klaverjassen?
Iedere derde zaterdag van de maand is er, vanaf 20.00 uur, vrij klaverjassen in het café.
Of je nu beginner bent of een door gewinterde speler, iedereen is van harte welkom.
De inleg is drie euro en niemand gaat met lege handen naar huis!
Er is ook een klaverjasclub die 2 maal per maand op woensdagavond in het café bij elkaar komt.
Zij spelen ieder jaar een competitie die ca. 9 maanden duurt.
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SCHOOLFEEST ofwel de OPTOCHT op zaterdag 22 juni 2013
Wat was het weer fantastisch en wat hebben we enorm geboft met het weer!
Er ging maar 1 ding goed fout: de stoet ging vol enthousiasme rechtsaf de Til
over en vergat zo de sfeervolle jaren 50 van de Kolleryweg EK-zijde en de
doelgerichte ZZP-ers van de K. de Boerweg te bezoeken. De organisatie gaat
door het stof en roept een zeer welgemeend SORRY ! Met de hand op ons
hart: dat zal niet opnieuw fout gaan!
Maar we beginnen bij het begin: al in februari hebben we de vergunning
aangevraagd. Er moet meestal nog aanvullende informatie komen voor de
gemeente. En inderdaad. De route, de E.H.B.O., de verkeersregelaars, de
toiletten (!). Toen we alle namen op een rijtje hadden en vertelden dat in
Woltersum elk huis een ( soort openbaar) toilet heeft tijdens de optocht, was
het goed. Het draaiboek, dat we 3 jaar geleden hadden gemaakt, bleek op een
paar aanpassingen na, zo weer te gebruiken.
Inmiddels waren er ook al straten bezig met een onderwerp, maar nog niet
allemaal… De thema’s druppelden geleidelijk bij mij binnen. Er werd een jury
gevonden in de persoon van Ejo Dreise van RTV-Noord. Ik had hem ontmoet
tijdens de opnames van “ Dam op” met Rob van Dam in Woltersum en hij
vertelde over zijn opa, die hier woonde. Zodoende kende hij het dorp uit zijn
jeugd. Die dag dwaalde hij over het kerkhof en vertelde dat daar heel wat
familie lag ( hij is o.a. een neef van Betsie Dreise, die getrouwd is met Klaas
Klootsema van het Kerkpad). Bij het jureren was zijn vrouw Harriet zeer een
enthousiaste secondante.
Ook de verkeersregelaars moesten worden opgeleid. Gelukkig kan dat
tegenwoordig via internet, zodat we een genoeglijk cursusuurtje hadden in het
dorpshuis met Alje Blink, Onno Blauw, Ina Blink, Tycho, Willemjan en mijzelve.
Ronald Weusten en Jos Vermeulen hadden de cursus thuis gedaan.
Het werd mei. En ik had nog maar 5 wagens op papier! Maar je weet dat er
meer moeten zijn, dus afwachten is dan het devies.
En ja hoor, uiteindelijk waren er 14 in totaal. ( Niet slecht toch? Zeker als je
bedenkt dat er iedere 3 jaar weer stemmen opgaan om het eens in de 5 jaar te
organiseren!)
Dan is het toch opeens 22 juni. Het uur “U” breekt aan. De stoet wordt
opgesteld op de Hoofdweg. De jury had inmiddels een ronde door het dorp
gelopen om de straten en bogen te beoordelen, Ze waren zo enorm vol lof
over wat er gepresteerd was. Ze keken hun ogen uit en het “oh, wat leuk” was
nog niet verstomd of het ”kijk nou wat bijzonder is dat” volgde. Ik kan je
zeggen dat het me heel trots maakte op ons kleine dorpje achter de dijk!
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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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Tussen de middag had het jury-koppel geluncht in het café, maar ze wilden
niks missen en ze hebben hun broodjes zowat in z’n geheel doorgeslikt.
Ze liepen, aantekeningen makend langs de opgestelde praalwagens en
stonden bij de Til toen de stoet langstrok. In “ De Witte Brug” hebben ze het
juryrapport uitgewerkt. Voldaan en tevreden hebben ze nog wat
rondgewandeld en de kermis bezocht. Ondertussen had ik de 1ste, 2de en 3de
prijs doorgebeld naar Klaas-Anne, die in zijn prachtige Amerikaanse slee
voor de stoet uit reed.
Hierna volgde vrij snel de prijsuitreiking in het dorpshuis. Ejo deed het
woord en ik mocht de bijbehorende enveloppen uitdelen.
Na het uitzwaaien van de juryleden, pakte ik moe maar voldaan, een pilsje!
Hier nog eens de uitslagen:
WAGENS:
1ste prijs: “Sjakie en de chocoladefabriek” van de Kolleryweg
2de prijs: “Winter” van de Bouwerschapweg
3de prijs: “Aardbevingen” van de families Dijkema/ Steenhuis
aanmoediging: “Naturistenkamp” van de Hoofdweg
STRATEN:
1ste prijs: “Vakantie” op de Hoofdweg
2de prijs: “Onderwaterwereld” van het Kerkpad
3de prijs: “Winterwonderland” aan de Bouwerschapweg
BOGEN:
1ste prijs: “Paddenstoelen zzp-ers” op de K. de Boerweg
2de prijs: “Toegangspoort Sjakie en de chocoladefabriek” op de Kolleryweg
3de prijs: “Mattenklopperboog” van de Kolleryweg EK-zijde
Rest mij nog alle vrijwilligers heel hartelijk te bedanken voor het rijden, het
E.H.B.O.-en ( wat gelukkig niet nodig was), de verkeersregelaars, de jury.
Jullie hebben er weer een onbezorgde, en daardoor onvergetelijke, dag van
gemaakt!
P.S.: Vonden jullie het ook zo grappig dat RTV-Noord bij “Het Leukste Dorp
Van Groningen” als opdracht had een dorp rond een thema in te richten?
Ik dacht: ….
Lenneke.
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New Mean Swing machine.

Wat een heerlijke muziek!. Als lid van de kaartclub heb ik de repetities van
deze band gehoord. Nou dat repeteren heeft z,n vruchten opgebracht. Het
enthousiasme waarmee gespeeld werd was aanstekelijk. Je kon eigenlijk niet
stil blijven zitten of staan. Nienke Wessels is een prima zangeres, met een heel
goede stem ,die bovendien de nummers soepeltjes aan elkaar praatte.
Natuurlijk komt zo’n band het best tot zijn recht in hele grote ruimtes of
buiten. Maar dit alles maakte even niet uit. Het was een ontzettend leuk
gebaar dat zij dit concert aanboden. Deze muziek moet toch meer mensen
aanspreken, dan de weinige bezoekers die er waren.
De vele solo’s leverden spontaan applaus op. Al met al een heerlijke avond,
waarin de band z’n naam eer aan deed. Het Swingde de pan uit!
Foto’s: Jan vd Heijden
I.S.
De organisatie van het zomerkampje vraagt u om het volgende:

We missen er nog een zaag en hamer. Wie heeft per ongeluk deze meegenomen
naar huis? Als je ze vind, mag je ze inleveren bij Maaike van der Werf of Hennie Blink.
Alvast bedankt.

33

Tilproat Woltersum

34

31e jaargang nummer 1

september 2013

Tilproat Woltersum

31e jaargang nummer 1

september 2013

Geachte paardenbezitters van Woltersum,
Waarom moet ik mijn hondenpoep wel opruimen? En kunnen de paardenbezitters
het maar lekker laten liggen op straat? Je moet gewoon uitkijken tegenwoordig waar
je loopt of fiets. Ik vind persoonlijk dat u als paardenbezitter deze rommel ook
wel kunt opruimen. Het stinkt een uur in de wind en als je het aan de banden van fiets
of auto hebt zitten, stinkt de garage helemaal naar uw beestenpoep. ook de kinderen
fietsen of lopen er per ongeluk door als ze van of naar school gaan. Ik heb een 2 tal
foto’s gemaakt van de paardenbende en de laatste is van mijn eigen hond. Ziet u verschil?
ik wel.

nu vraag ik u vriendelijk: als u met uw paarden de weg opgaat, ruim het dan ook netjes,
op en houd Woltersum schoon!
hoogachtend Pien.......
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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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Ook de school is weer begonnen
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**********************************************************************************

Doorslaande muren,voegen die eruit vallen of wilt u uw woning een
opknapbeurt geven?
---------------------------------------------------------------------------------------------------MoWi is een voegbedrijf met een jarenlange ervaring.Wij laten uw huis er weer als nieuw
uitzien.
Wilt u een vrijblijvende offerte,dan komen wij graag bij u langs om de werkzaamheden
door te spreken.
***************************************************************************
VOEGHERSTEL MET BEWAPENING [HAS methode]

AARDBEVINGSCHADE…BEL /MAIL ONS!!
Tevens kunt u ook bij ons terecht voor alle grote en kleine verbouwingen in en rondom uw
woning!!
Dakbedekking,carport,veranda,schilderwerk,glas,stuckwerk,klein onderhoud,etc.etc.
Samenwerkende bedrijven: ZoutmanBouw,Ewolds Bouwservice,Woltjer installatiewerken,
Kats Stucadoorsbedrijf,Clements dakdekkersbedrijf.
Alles onder 1 telefoonnummer geregeld !!!
Mobiel: 06-33044616
MAIL: info@voegbedrijfmowi.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

september 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: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

