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Besluitpunten van enkele belangrijke 
pijnten van de vergaderina met de 
aemeente op l 4-10-2000 

Piepje 
Gemeente is eigenaar. De aanwezig
heid van het varenkroos moet worcfen 
onderzocht. Het komt ook voor in stro-
jnend water. 

Eemskanaal 
Het dijklichaam is van de provincie, de 
Gemeente beheert de weg. 

Kopy volgende krant inleveren 
voor vrijdag 23 maart 2001 

V o o r w o o r d 

Het zijn saaie dagen met veel regen als 
wij deze krgnt voor u samen stellen. 
De schooljeugd van onze school is sa
men met enkele volwassenen naar Hese 
(Duitsland) geweest om daar bloembo -
len te planten als teken van vriendschap 
van beide gemeenten. Hesel heeft het 
vorig jaar bij ons eenkerstboom geplant 
en vogelhokjes geplaatst. 
Ook dit jaar komt er weer een kerst
boom.De kar voor onze jeugd gaat 
wel zeer moeizaam. Hopelijk heeft de 
jeugd een lange adem en worstelt zij 
zich door alle problemen heen. 
Verderop in deze krant kunt hierover uit 
gebreid lezen. 
Wi j wensen u prettige kerstdagen en 
een goede jaarwisseling. 

Groetjes H. Homan v.d Molen. 

K. de Boerwea. 
In 2001 zal de ene helft van de weg 
worden hetsteld. 
Ook zal de witte brug worden hersteld. 
De andere helft van de weg zal in 
2001 worden hersteld. 
In het eerste kwartaal van 2001 wordt 
er met de bewoners overlegd of deze 
wellicht ten behoeve van een aantrekke
lijk dorpsaanzicht de bermen willen 
over doen aan de gemeente. 
Men zal niet gedwongen worden. 

Bebouwde kom. 
Bord Kollerijweg wordt binnenkort ver
plaatst en in eerste kwartaal 2001 komt 
er in elk dorp van de gemeente een 30 
km grens. 

Famil ie 
Schut ters f ich t ing: 

Formulieren en inlichtingen over 
subsidie aanvragen van de familie 
Schutterstichting zijn vanaf 1 januari 
2001 verkrijgbaar bij: 
Addie Dost. 
Bouwerschapsweg 39, 
9795TA Woltersum. 
Tel: 3023234 
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NVOB 

- onderhoud ' 
- verbouw' 

-renovatie-
- nieuwbouw -

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

S C H O O N M A A K B E D R I J F 

Bijbelgangie, 9795 PD Woltersum 
Tel. 050 3022445 
Fax 050 3021236 
Mobiel 06 29348948 

de haan 

If Schoonmaakonderhoud 

If Glazenwasserij 

k Tapijtreiniging 

k Vloerenonderhoud 

k Bouwoplevering 



Vereniging voor dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 

Jaarvergadering op vrijdag 2 februari in het dorpshuis. 
Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen. 
3. Notulen van de vorige jaarvergadering. 
4. Jaarverslag secretaris. 
5. Jaaroverzicht groencommissie. 
6. Financieel verslag door de kascommissie. 

(eventueel uitleg door de penningmeester). 
7. Voorstel om de contributie in 2002 te bepalen op 4 euro. 

Pauze. 

8. Bestuursverkiezing, 
Aftredend volgens toerbeurt: 
Hetty Homan v/d Molen ( = niet herkiesbaar). 
Rene Staijen ( = herkiesbaar). 

9. Benoeming kascommissie. 
10. Verzekering. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich tot aanvang van 
de vergadering melden bij het bestuur. 

Namens het bestuur: ' 
H. Homan v/d Molen (secretaris). 



IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN l E N BOER 
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Alle soorten brood van de 
WARME BAKKER 

WARM KRENTEBROOD 
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK 

zo van de bakplaat ! 

Tevens groot asortiment voor 
DIABETICI ! 

Markthandel flndre UJesterbeek 

* Lederen portemonees u.a. 14,95 

* Horlogebattehj leeg? 
UJij hebben een nieuuie 

Gratis montage, 
klaar terujijl u luacht 

* Heel ueel uerschlllende modellen 
tassen tegen stuntprijzen 

TON EN JANNA 
LIETMEIJER 

voor al uw 

Jongens- en meisjes
ondergoed 

Heren- en dames
ondergoed 

( ook halfwol en thermo ondergoed ) 

Sokken 
Kniekousen 

Panty ' s in diverse soorten 

Telefoon 
** 0 5 9 4 - 5 1 7 4 1 7 * * 

ARD B A R K H O F 
uw HÜISHOUDZAAK op de MARKT 

ST0F2UIGER2AKKEN 
sterk in elk merk 

• » » 
WENSKAARTEN i n ENVELOP 

1 gld. per stuk 
zes voor 5 gld. 

OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD 



G r o e n g r o e p n i e u w s 

Bij school is een heg geplant van 
Spaanse aken (een soort esdoorn). Dit 
is prettig voor kinderen die bij school 
spelen, want het is een duidelijke grens 
tussenspeelplek en weg. Als de heg ten
minste de kans krijgt om aan te slaan! 
Onlangs was er namelijk (in de week 
van Sinterklaas) zo'n anderhalve meter 
heg gerooid. Gelukkig niet kapot 
gemaakt. Een opmerkzame buurtbe
woonster heeft de planten opnieuw 
gezet. We gaan er van uit dat we met 
Iclein of groot?) kinderspel te maken 
lebben gehad. Dus, lieve ouders, wilt u 
uw kinderen vragen NIET tussen de 
struikjes door te gaan en de planten te 
laten staan?! 

Verder komen er klachten over honden
poep bij de jeu-de-boules-baan. We 
verzoeken de hondenbezitters vriende
lijk maar dringend hun huisdier op 
GESCHIKTERE lokaties uit te laten. 

De Groengroep 

Schoolfeest 2 0 0 1 

1 6 juni volgend jaar vieren we weer 
ons driejaarlijkse schoolfeest. Naast 
versierde straten en erebogen, zal ook 
de traditionele optocht van feestwagens 
niet ontbreken. Dat belooft weer leuk 
werk voor de lange winteravonden en 
in de laatste weken voor het schoolfeest. 
Om te voorkomen dat alle straten er 
identiek uit gaan zien en elke wagen 

hetzelfde thema zal voeren, wordt de 
straatverenigingen dringend verzocht 
om deze geheimen schriftelijk door te 
brieven aan de voorzitter van onze 
dorpsvereniging, Henk van Dijk 
(Dobbestraat 9). Mochten er hinderlijke 
doublures zi jn, dan kan hij er op dis
crete wijze voor zorgen dat de variatie 
gewaarborgd blijft. Wel dient gezegd te 
worden dat de eerste inzender van een 
onderwerp daar ook het eerste recht op 
heeft. Dus meld de thema's snel aan om 
overbodig werk te voorkomen. 
Een andere traditie rond het schoolfeest 
is het 'Groen Halen'. Ter versiering van 
de erebogen werd en wordt een week 
voor het schoolfeest een deel van de 
bossen bij Veenhuizen onder handen 
genomen en van overbodig groen ontd
aan. Om nou niet met een nalf bos 
teveel of te weinig groen thuis te 
komen, willen we de straatverenigingen 
nu al aansporen om na te denken over 
de hoeveelheid groen die ze willen 
inzetten voor de versiering van straten, 
bogen en feestwagens. In februari 
komen we hier nog op terug en maken 
dan de definitieve inventarisatie. 

De Dorpsvereniging 

Dit verhaal heet: 

11 

WE ZIJN NAAR HESEL 
GEWEEST!!! (EN HOE), 

is geschreven door Lenneke Brik en is 
geschikt voor alle leeftijden. 

We namen mee: tulpen, narcissen scil-
a's, reservekrokussen en een uitstekend 
humeur...) 

Goed. Ik zal het hele verhaal vanaf het 
begin vertellen. Vorig jaar hingen er 
plotseling overal nestkastjes in de 
gemeente Ten Boer. In Woltersum dacht 



bijna iedereen dat de Groencommissie 
hiervoor verantwoordelijk was. Bleek 
dus dat kinderen uit Hesel dat hadden 
verzorgd!! Wel raar dat niemand dat 
wist. De reactie van de Groencommissie 
was: zullen wij dan met onze basis-
schooljeugd bloembollen gaan poten in 
Hesel?! Henk van Dijk bracht dit idee 
verder en er bleek ook bij de 
Coördinatiegroep Ten Boer / Hesel (CG 
TB/H) interesse voor dit plan te 
bestaan. In de loop van net jaar wer
den de zaken besproken. Wi j zouden 
de bollen en de p anters leveren, de CG 
TB/H regelde het vervoer en de organi
satie in Duitsland. 

1 3 november 2000: 
De bloembollen moeten per expresse bij 
Theo Verhoeven thuis worden afgele
verd. Om drie uur 's middags zi n ze er 
nog niet. We hebben kompleet de zenu
wen. Uiteindelijk worden ze dan toch 
gebracht. Theo en dochter Liza begin
nen meteen met het sorteren van oe 
scilla's. Dat zijn trouwens een soort 
wilde hyacinten. In ons dorp staan ze 
onder andere bij de lindebomen voor 
de kerk. 

14 november 2000: 
Om negen uur 's avonds het laatste 
overleg. We bespreken de gang van 
zaken voor "de grote dag". De rest van 
de bollen wordt gesorteerd en de mate
rialen worden klaargezet. 

15 november 2000: 
Ik verzamel de laatste identiteitspapie
ren of kopieën daarvan van de kinde
ren die mee gaan. Tijdens het middage
ten op schooldringt meester Joost er bij 
de kinderen op aan dat het niet alleen 
voor hun. maar ook voor de volwasse
nen een leuke dag moet worden. Dan 
komt DE BUS, waarmee de tocht onder
nomen gaat worden. Veel ouders, 
opa's, oma's, tantes, ooms, broertjes, 
zusjes en andere dorpsgenoten en 
belangstellenden komen ons uitzwaai
en. Ongeveer 5 kinderen kunnen door 

omstandigheden niet mee. Zodoende 
hebben we voldoende vervoer, en 
gaan, naast DE BUS. alleen Theo's 
oranje busje met bollen en materialen 
en één auto met leden van de CG TB/H 
mee. In DE BUS is de stemming oppper-
best. Gerda Kiel, Ria Knol, Jenny Pot, 
Janet Laning, Hetty Homan, René 
Staijen, Laurens Mengerink en Henk 
van Dijk houden de eugd in het oog. 
De kinderen zingen iedjes en maken 
een hoop lol, maar gedragen zich keu
rig. Theo en ik zitten in het oranje 
busj_e. We tellen onderweg 14 buizerds 
en 5 torenvalkjes. 

Zonder oponthoud passeren we De 
Poort van Groningen oftewel de duitse 
grens. 
Voorbij Leer gaan we van de snelweg 
of en komen in Brinkum terecht, het eer
ste dorp waar we gaan poten. De kin
deren zijn enthousiast en er vormen 
zich vanzelf groepjes met begeleiders. 
We planten onze bollen hier bij een 
herdenkingsmonument bij de straat 
"Am alten Sportplotz". Het weer is lek
ker zonnig en de perken zijn van rulle 
aarde, zodat er met veel plezier bollen 
in de grond verdwijnen. Een letter ' W ' 
en een hort behoren tot de kunstzinnige 
uitingen. Voor ze weer in DE BUS stap-
pen,T<rijgen de kids snoep aangebo
den. 

Bij de volgende halte, Holtland, blijkt 
René zich ontpopt te nebben tot bollen-
verdeelmanager. Prima functie. We 
poten hier in de perken bi het 
Gemeinschaftshaus bi kerk en kerkhof. 
De kinderen zijn op e kaar ingespeeld 
en ze vertellen elkaar hoeveerbollen 
van welke soort samen hoe diep met het 
Duntje naar boven de grond in moeten 
hoe zeg ik dat, hè?!). Verschrikkelijk 

snel verdwijnen de bollen in de aarde 
en dat zijn er toch zo'n 500 per dorp. 
Ook hier krijgen de kinderen snoep en, 
lekker fris, een mandarijn. Die zijn er 
trouwens ook voor de begeleiding. Dan 
klimmen we weer in DE BUS en gaan 



Voor al uw 

#Verf 
# Behang 
# Glas 
# Schilder -
# Behang - en 
# Glaswerk 

Voor Verf Vink 
Gaykingastraat 43 - Ten Boer - Tel. 050- 3021623 

Goeden regelmatig onderhoud 
voorkomt dit! 

E j Siem Bijman heeft moderne 
0 apparatuur en goed opgeleide 

monteurs in huis om élie 
merken auto's in topconditie 

fn te houden en te brengen. 

Op al ome reparaties' 3 mnd. BOVAG garantie 

Slem 
i Bijman 

allround Autobedrijf 
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 - 3021494 

K R I N G L O O P W I N K E L 

UTOPIA 

VERKOOP VAN 

MEUBELS - KLEDING - BOEKEN 

H.H. ARTIKELEN - etc. 

Burg Triezenbergstraat 31 
Tel.050 - 3023489 

L o o n b e d r i j f S M I N I A 

Kollerijweg 56 
9795 PN Woltersum 
Tel.: 050 - 3022941 

Mobiel: 06-51510276 



verder naar Hesel. 

Op een prachtig historisch punt in Hese 
mogen we de bollen langs hagen en de 
narcissen in een grasperK aan de 
Oldenburgerstraoe bi Villa Popken 
Dianten. Opnieuw vlak bij de kerk en 
iet kerkhof. Op wat je kunt noemen een 
"zichtlokatie". Pas veel later realiseer ik 
me overigens hoe zeer onze duitse 
vrienden de bollen waarderen. De tra
ditie zoals wij die kennen hebben zij 
niet en ook het aanbod in soorten is er 
beperkt. Ik besluit dot het een grote eer 
is dat wij dit mogen doen en vind dat 
het allemaal extra diepgang krijgt door 
de plaats waar we mogen poten: bij 
kerk en kerkhof. In een soort jeugdhonk 
kunnen we even bijkomen met heel veel 
lekkere koek, cake, snoep, frisdrank en 
koffie. Natuurlijk vergeten we de 
chauffeur niet mee naar binnen te sle-
Den. De kids vermaken zich met TV-kij-
cen, tafelvoetbal en poolbiljart. De kin
deren hebben zó hard gewerkt, dat we 
ondertussen voor lopen op het schema. 
We zijn verplicht om hier wat langer te 
blijven, want in het volgende dorp is 
nog een begravenis gaande. Voor we 
weer in DE BUS stappen, worden er 
groepsfoto's gemaakt. Toevallig regende 
fiet tijdens onze pootoctie in Hesel dus 
ik denk dat na onze invasie er wel een 
schoonmaakploeg aan te pas moet 
komen in het jeugdhonk. 

Als we aankomen in Neukamperfehn is 
het droog, maar komen we op een wat 
modderig terrein terecht. 
Speeltoestellen, een aarden wal, een 
voetbalveldje... , maar wel tegenover 
de begraafplaats. Terwijl we de aarden 
wal vol zetten met onze bloembollen, 
staan er wat duitse kinderen te kijken. 
Dan pas realiseer ik me dat dit terrein 
bij een school hoort, waar we nader
hand inderdaad worden gevraagd om 
binnen te komen. Alweer worden we 
getracteerd op snoep en drinken (er is 
zelfs GROENE Fanta). Het hoofd van 
de school richt het woord tot ons en 

nodigt ons uit om de officiële opening 
van de school, komend voorjaar, bij te 
wonen (dat wordt bedelen bij de 
gemeente, want willen dan wel wéér 
met een bus). 

Na het nodige stamp- en veegwerk 
stappen we weer in DE BUS, en we rij
den naar Schweringsdorf. Ook hier 
mogen we tussen kerk, kerkhof en 
sportveld de bollen in de grond stop
pen, in dit pas aangelegde veld, met 
ook een mooi rozenperk, aan de 
Schulweg is de aarde wel harder, dus 
moeten de grotere kinderen en de vol
wassenen wat meer helpen bij het gra
ven van de gaten. Het miezert wat, het 
wordt donker en de kids worden moe. 
Gelukkig krijgen ze nog wat energie 
aangeboden in de vorm van ...snoep. 

Het laatste dorp dat we bezoeken is 
Firrel. Ook hier planten we de bollen in 
perken bij het Gemeinschaftshaus, wat 
tussen de kerk en het kerkhof ligt. Het is 
inmiddels pikdonker. Of hier ecnt alle 
bollen onder de grond zijn gekomen, is 
maar de vraag. Als we de aarde, die 
uit de perken is gevallen, proberen op 
te ruimen (wat we natuurlijk overal 
gedaan hebben), wordt ons verzekerd, 
dat de Heselse groenmedewerkers 's 
anderendaags de perken even zullen 
nalopen en de aarde dan opruimen. 
Daarna staat er een heerlijke brood
maaltijd voor ons klaar. Met warme 
chocolademelk, die helaas niet iedereen 
even lekker vindt. Ach, 's lands wijs, 's 
landseer. De kinderen gedragen zich 
weer voortreffelijk. 

Na de maaltijd houdt de 
Gesammtgemeindebürgermeister van 
Hesel, meneer Hinrich Bruns, een toe
spraakje. Hij bedankt ons voor de 
bloembollen en onze inzet, verder 
benadrukt hij, dat dit een fantastisch 
leuk stel kinderen is, dat er geen onver
togen woord gevallen is en dat ieder
een er zo tevreden uiziet. Hij hoopt ons 
snel terug te zien, bij hun of nog liever 



AL UW 

KRUIDENIERS-
en 
VLEESWAREN 

BIJ 

MARTHA en RINUS 

HALEN 

Tevens Postkantoor 

Hoofdweg 11 - Woltersum 
Telefoon: 050 - 3021350 

D IERENSECIAALZAAK 

IJKMAN 
Stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581 

Wij bezorgen iedere dinsdag 

gratis bij u fhuis 

Kleindiervoeders Veevoeders 
Luxe artikelen Hengelsport 

Tuinzaden en pootgoed 
Klompen en laarzen 

BROOD * KOEK * BANKET 

DAN OP ONZE NAAM GELET 

FAM J. KIEL 

UW 

WARME 

B A K K E R 

K. de Boerweg 16 
Woltersum 

Telefoon 050 - 3021518 

D I A M O N D T R I O 
: D a n s - e n 
s t e m m i n g s o r k e s t 

Corr. adres: 
I . Winkel 
Weth.huismln. 19 
9902 LN Appingedam 
Tel: 0596 - 629925 



bijons (vanwege de jenever, zegt hij, 
met een knipoog). Daarna spreekt 
Laurens (de enige met een talenknobbe 
in ons gezelschap) de menigte in het 
duits toe en bedankt iedereen voor de 
prettige ontvangst, de begeleiding en 
uitstekende organisatie. Hij verteft dat 
onze kids, maar wij ook, erg genoten 
hebben van deze excursie. Vervolgens 
roept hij de Woltersummers op om het 
dorpslied te zingen. En uit vol e borst 
zingt de jeugd over Woltersum, 
Eemskanaal en FRAM. Dit wordt zeer 
gewaardeerd door onze duitse buren 

Na een uitgebreid en hartelijk afscheid, 
roken de 'slechte' ouderen nog een 
sigaretje, voor ze weer DE BUS instapp-
pen. De chauffeur zegt dat hij het he e-
maal met de burgermeester eens is in 
zijn mening over onze voorbeeldige 
kinderen. 'Meestal breken ze de boel in 
de bus af en anders wel daarbuiten!" 
Maar dit is, voor hem dus, zeer prettig 
geweest. En ook wi j , begeleiders, kun
nen niet anders don superopetrots zijn. 
Ik denk dat de kinderen die mee zijn 
geweest zich dit uitje over vijftig jaar 
nóg kunnen herinneren. 

Een 

K e r s t v e r h a a l . 

Kerstkoekjes 

Ver boven ons hoofd ligt een land dat 
we nooit kunnen zien, omdat het hele
maal door witte wolken is omringd. Dat 
is het land waar de kerstman woont. Hij 
woont daar samen met een heleboel en 
geitjes. Zij maken de cadeautjes voor 
de kinderen klaar. Dat is een enorm kar 
wei en dat vraagt om een strenge orga
nisatie. De kerstman leest de brieven 
van de kinderen voor. Als hun verlang
lijstje redelijk is gaan de magazijnen
geltjes het magazijn in om het speel
goed te halen. Daarna moet het in een 
mooi papiertje worden gepakt wor
den en ingedeeld naar fand, streek en 
plaats... 
En dan heb ie nog de engeltjes met een 
dikke ronde buik, zij hebben weer een 
andere taak, zij maken de kerstkoekjes. 
In enorme ketels maken de bakkersen
geltjes het deeg klaar. 
Het recept houden ze angstvallig 
geheim. Het moet een heerlijk romig 
mengsel worden. De bakkertjes comtro-
eren regelmatig hoe het smaakt, het is 
dus niet zo vreemd dat ze een beetje 
dikker worden, dat komt niet van de 
snoeplust maar omkat ze hun werk 
goed willen doen. Als ze proberen te 
vliegen kun je ze zien dat ze aan de 
zware kant zijn! 

Als bet deeg klaar is komen er andere 
engeltjes die het in allerlei vormpjes giet 
en. Ze doen hun werk heel zorgvuldig. 
Als de vormpjes te vol zijn blijven de 
koek es aan elkaar plakken, als je ze 
dan os wilt maken zullen de koekjes 
breken, en kerstkoekjes mogen natuur
lijk nooit kapot zi jn! De kerstman is 
een hele strenge baas, hij komt regel
matig kijken hoe het werk vordert, en 
een enkele keer proeft hij even. Jullie 
weten natuurlijk ook dat de kerstman 



Tanks ta t ion Kuiper 
Stadsweg 75 Ten Boer te l . :050-3021000 

Tankstation met bediening. 
Geopend van 7.00 tot 21.00 uur. 
Zondag's gesloten. 

A a n h a n g e r v e r h u u r . 

Het voordeViQSte 

tankstation uit de regio! 

En met de 3F 

Freebees-pas veel extra's 

en 3 cent voordeel 

per liter. 

WIJNENGA'S 
ELEKTRO 

Burg. Triezenbergstraat 35 
9791 CB Ten Boer 

Tel: 050 - 3022906 
Fax: 050 - 3024479 
Mobiel: 06 - 21658584 

Voor al uw: 

Verlichting 

Aanleg en onderhoud 

van electr. instalaties 

Service 

S T O R T E B O O M 
Supermarkt en Drogisterij 

Ten Boer 
Tel: 050 - 3 0 2 1 4 9 7 

AlsheP(qoed&i (qoedkpop^wePzJjn! 



ook dik is, en dot komt niet door zijn 
bontjas. 
Nu moeten de koekjes nog even in de 
grote ronde oven. 
Deze engeltjes hebben helemaal geen 
gelegenheid om dik te worden, door de 
hitte van de ovens druipen ze van het 
zweet. 
De koekjes moeten precies lang genoeg 
in de oven blijven zodat ze mooi goud

kleurig en bros zijn. 
De ovens zijn dicht en de rieten man
den staan op hun lading koekjes te 
wachten. Een engeltje heeft de opdracht 
om de baktijd in de gaten te houden m 

et een grote zandloper. 
Om de tijd te doden zit ze zachtjes te 
schommelen en droomt dat ze door een 
stralend blauwe lucht vliegt. Maar ojee-
door de warmte valt ze in een diepe 
diepe slaap... 
Beneden op aarde genieten de kinde-
renvan een heerlijk dik pak sneeuw, 
iedereen is aan het sleeën! 
Plotseling ki ken de kinderen omhoog, 
er drijven a lemaal roodachtige schitte-

I I I I I I 

rende wo ken in de lucht! zoiets hebben 
ze nog nooit eerder gezien, zou het 
gaan onweren? 
Maar de kinderen kunnen natuurii k no 
oit raden wat er gaande is. In het and 
van de kerstman nebben de koekjes te 
lang in de oven gelegen, uit de ovens 
ontsnapt een dikke rookwolk. De enge -
tjes zijn in paniek en gooien er emmers 
water overheen, maar dat is niet zo 
slim, de ovens zijn zo heet dat het 
water meteen verdampt. 
De rook prik in hun oogjes, door hun 
tranen kunnen ze niet meer zien wat nu 
een wolk is, wat rook en wat damp. 
Ze rennen alle kanten op en botsen 
tegen elkaar. 
Net op dat moment komt de kerstman 
eraan, hij staat boos toe te kijken. 
Als alles eindelijk weer tot rust gekomen 
is, doen de kerstman en zijn engeltjes 

een voor een de ovens open, wat erg al 
Ie koekjes zijn verbrand en er valt er 
geen een meer te redden. 

De engeltjes heb
ben geen tijd meer om nieuwe koekjes t 
e bakken. Vanacht gaatde kerstman de 
cadeautjes al rondbrengen! 
Voor het eerst zullem de kinderen geen 
koekjes onder de boom vinden. Nee ze 
gt de kerstman tegen zichzelf, dat is 
echt te erg ik moet een oplossing vin
den! Om de sitiuatie te redden moet er 
echt een wonder gebeuren. 
Gelukkig kent de kerstman iemand die 
kan toveren, het is zijn oude vriendin 
de fee cinderella. 
De fee vliegt door de lucht op zoek 
naar goede daden die zij kan verrich
ten. De kerstman vraagt aan de fee 
cinderella of zi hem kan helpen. 
De fee cinderel a gaat meteen mee met 
de kerstman naar zijn land. De fee 
tovert voor de kerstman een heleboel 
koekjes. 
De kerstman en zijn engeltjes bedanken 
de goede fee hartelijk. 
Zo de kerstman kan aan zi n tocht begi 
nnen, zijn lange slee glijdt angs de ster 
renhemel boven de slapende dorpjes. 
Voor de kerstman en zijn rendieren beg 
int er een hele lange nacht, 
's Ochtends vinden de kinderen hun 
cadeautjes onder de kerstman, en be
halve speelgoed waar de kinderen om 
gevraagd hebben vinden ze ook een 
zak met heerlijke koekjes. 
Ze weten niet dat die koekjes de vori
ge avond de kerstman nog helemaal 
wanhopig hebben gemaakt!. 



Café 
UJ I T T E fiftUÖ 

V o o r e e n g e z e l l i g a v o n d j e u i t 

H o o f d w e g 2 - W o l t e r s u m - T e l e f o o n 0 5 0 - 3 0 2 3 6 6 6 

Ook voor bruiloften en partijen 
Tevens verzorgen wij i<oude en warme buffetten 

Ell<e laatste zaterdag van de maand klaverjassen 

Graag tot ziens bij! 
jAJvm 

WICBOLI>5TRAAT 6 -
TELEFOOM (050) 

W i ; W E R K E N V O L C E N S 
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Kerstd iner 
Gevulde kip, voor 4 personen. 

* 1 grote kip 
* limoensap 

* zout en peper 
* 500 gram gekookte ham (in blokjes gesneden) 

* 1/4 cup met rozijnen 
* kappertjes 

* gevulde olijven 
* 1 grote gesnipperde ui 

* 1 grote tomaat (klein gesneden) 
* 1 grote paprika (klein gesneden) 
* 2 teentjes knoflook (klein gesneden) 

* nootmuskaar + komijnzaadjes 
* 2 eetlepels worcestershire saus 

* 50 gram boter of margarine 

* was de kip in zijn geheel met limoensap 
* afdrogen en zout en peper er over strooien 

* verwarm in een pan de boter en bak hierin alle ingrediënten, totdat de 
ham er mooi rossig uitziet. 

• vul daarna de kip met dit mengsel 
* de vulopening met grove steken dicht naaien 

• zet de gevulde kip in een grote braaĉ ian 
* de kip met boter insmeren en in de oven leggen 

* 150 a 175 graden, voor elke kilo kip rekent men 1 uur 
• wordt gegeten met aardappelpuree, sla, komkommer en tomaten 

Scaloppa, voor 4 personen 
* 4 stukjes kipfilet 

* halve liter slagroom 
* 5 a 6 teentjes knoflook 

* zout en peper 
* 400 gram gorgonzola 

* scheutje witte wijn 
• olie of boter 

* kip kruiden met zout en peper 
* kip gaar tjakken in olie 

* slagroom toevoegen, daarna de knoflook 
* gorgonzola in stukjes breken en eibij doen 

* dit alles even lekker laten prutellen 
• wordt gegeten met sla, stokbrook en aardappelkrokketjes 

Eet smakelijk 



W i n k e l aan H u i s 

Uiv V e r s m a n 

H IVesterstraat 16 

Ten Boer 

Tel 050 - 3021459 

R. T U I T M A N 

voor 
Aardappelen, 

Groenten 

en 

Fruit 

Autoschade 
R e p a r a t i e 

v a n 

a l l e 

m e r k e n 
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K i n d e r p a g i n a 

De afgelopen jaren heeft Marijke 
Konter telkens weer de kinderpagina 
verzorgd. Ze is nu op een verzadigings
punt gekomen en is er mee opgehou
den. Allereerts wil de redactie van 
Tilproat Marijke hartelijk bedanken voor 
haar inzet en waardering uitspreken 
voor haar trouwe bijdrage. Daarnaast 
roepen wij eenieder, die in haar voet
sporen wil treden, op, om zich aan te 
melden als vaste kinderpagina-verzor-
ger/-ster. Niet de meest glamoureuze 
pagina in onze dorpskrant, maar wel 
een waarmee we de dorpskrant ook 
voor de jongsten onder ons aantrekke
lijk houden. Dus: denk aan de kinderen 
en help ons aan een leuke kinderpagi
na. 

Het I n t e r v i e w 

Normaal gesproken gaat Hetty Homan 
iedere drie maanden welgemoed bij 
een van onze dorpsgenoten op bezoek 
en vraagt hen het hemd van het lijf. En 
dan kunt u daar over lezen in onze 
Tilproat. Maar deze keer wilden we het 
eens anders doen. Want met haar aan
staande vertrek uit het bestuur van de 
Dorpsvereniging in de nabije toekomst, 
leek het ons welgepast om ditmaal de 
interviewer zelf eens te interviewen. En 
op een (het schijnt echt zo te moeten 
zijn) zonnige zaterdagochtend, begin 
december, strompelde ik met een gebro
ken teentje bij Hetty naar binnen voor 
een kopje koffie en een goed gesprek. 

Hetty is een echte, maar toch geen 
geboren Woltersumse. Want toen het er 
de tijd voor was, ging haar moeder 
naar hóór moeder (Hetty's grootmoeder 
van moeders kant, dus), om te bevallen. 
Dat was in 1929 in Ruisscherbrug. Een 
kniesoor die daar over valt, want zo 

ging dat in die tijd. En zo ging het ook 
bij de volgende twee kinderen (een jon
gen en een meisje) die in het huis aan 
de Bouwerschapweg geboren werden. 
Het huisnummer kan Hettv zich niet her
inneren, en ze vraagt zien af, of ze dat 
toen wel hadden. Maar het was tegen
over het zwembad. Dat is al lang gele
den volgestort en is nu nog bekend als 
de gifput. Maar vroeger was het zwem
bad een soort verzamelplaats voor de 
jeugd, zeg maar een hangplek. Dus het 
was er hardstikke gezellig wonen en ze 
bewaart leuke herinneringen aan die 
tijd. Maar de oorlog gooide roet in het 
eten. Een bom, die alleen maar werd 
afgeworpen om het gewicht van het 
vliegtuig te verlagen, vernielde het huis 
van Hetty's buren volledig en het huis 
van haar ouders werd helemaal ontzet. 
De inundatie die daarna volgde, maak
te het huis helemaal onbewoonbaar. Na 
wat korte omzwervingen vestigde de 
familie zich tenslotte in Woltersum. 

Over haar eerste huwelijk wil Hetty niet 
veel kwijt. Wel onthult ze dat het huwe
lijk niet ontbonden werd, omdat 'de lief
de op' zou zijn. Toen ze hertrouwde 
met Jan Homan trokken ze zo'n 10 jaar 
door de provincie, van stad naar stad. 
Zo woonde ze o.a. in Roderwolde, 



Drachten, Emmen en in Lewenborg. De 
reden van de verhuizingen was heel 
gewoon: waar Jan werk kon krijgen, 
gingen ze in de buurt wonen. Overal 
voelde ze zich prinna thuis, maar 
Roderwolde is voor Hetty zo'n beetje de 
mooiste plaats waar ze ooit gewoond 
heeft: aan het Leekstermeer. Maar er 
zat een keerzijde aan die medaille, 
want het wonen was er erg eenzaam. 
Maar de verhuizingen gingen door en 
uiteindelijk belandden Hetty en Jan 
weer in Woltersum. 

Over Woltersum kan Hetty uren vertel
len. Over de tijd dat er nog twee café's 
waren, het verenigingsleven bloeide en 
het dorpshuis nog echt een sociaal mid
delpunt in het dorp was. De spil van 
Woltersum was volgens haar de sport
vereniging, maar alle verenigingen heb
ben aan leden moeten inboeten. En 
Hetty ziet daar ook wel een oorzaak 
van: met de komst van de televisie werd 
het bezoeken van verenigingen in het 
dorp steeds minder. De 'oude' toneel
vereniging verdween (die tot in de 
schouwburg van Leeuwarden optrad), 
de zangkoren 'Kunst na Arbeid' en het 
Kerkkoor gingen ter ziele, de 
Vrouwenvereniging werd steeds klei
ner... Allemaal verenigingen waar Hetty 
lid van was. Vooral de toneelvereniging 
van vroeger is voor haar een monu
mentale rierinnering. Maar ze is altijd 
bezig gebleven. Want alweer zo'n 18 
aar geleden werd ze lid van het 
Destuur van onze Dorpsvereniging. 
Daar is ze nog voorzitter geweest en nu 
al weer aren de secretaris. Ook was ze 
ooit mede-oprichtster van 'Welzi jn', de 
vereniging die in eerste instantie tot 

meer in het doel had om de school 
dorp te integreren. En vanaf het eerste 
nummer zit ze al in de redactie van de 
dorpskrant. 

En nog wil ze meer doen, maar dan 
wat minder in het algemeen belang. Het 
liefst zou ze voor haar kinderen een 

boek schri ven over haar leven, over de 
omstandigheden die verandereden, hoe 
alles geworden is wat het nu is. Daar is 
ze nog niet aan toegekomen, maar ze 
hoopt er in de komende jaren tijd voor 
te vinden. En wat haar zeer bezighoudt 
is de vraag hoe je het 'noabuurscnap' 
weer nieuw leven zou kunnen inblazen. 
Want zelfs in een klein dorp als het 
onze lijkt de afstand tussen de mensen 
alleen maar groter te worden. Maar 
daar moet ze nog diep over nadenken, 
want mensen verander je niet zo maar 
even. 
Wat Hetty het meest ergert, is dat men
sen hun omgeving niet meer schoon
houden. Het lijkt of het niemand meer 
interesseert hoe de wereld om hen heen 
er uitziet. Een duidelijk voorbeeld vindt 
ze leeggegooide asbakjes op parkeer
plaatsen en bij stoplichten. 

We praten verder over de leuke en lek
kere dingen in haar leven. Vroeger 
ging ze graag en vaak naar het buiten-
and op vakantie. Heel prettig vond ze 
het in Spanje, maar haar favoriete 
bestemming was toch echt Oostenrijk. 
Maar in de loop van de jaren is het rei
zen een steeds minder belangrijke plek 
in haar leven gaan innemen. 
Tegenwoordig gaat ze wel iedere twee 
maanden een paar dagen (of langer) 
naar Salland, waar goede vrienden (en 
oude buren uit Emmen) van Hetty en 
Jan een boerderijtje hebben. Ze vindt 
het heerlijk om daar even afstand van 

Jnaar dagelijkse beslommeringen te 
nemen. 
Lekker vindt Hetty het mediterrane eten, 
met name uit Italië. Voor pizza of pasta 
kun je haar, bij wijze van spreken, 's 
nachts wakker mafcen. En ze mag ook 
graag zelf eten koken. Vlees vindt ze 
niet zo belangrijk, groente des te meer. 
En haar dierenliefde heeft haar wel 
vaker voor de vraag gebracht of ze 
eigenlijk niet vegetariër zou moeten 
worden. Want ze hecht zich erg sterk 
aan dieren, en moet er ook niet aan 



denken, wat beesten moeten doorstaan, 
voor ze geslacht worden. 

Als Hetty eenmaal op haar praatstoel 
zit, is ze er nauwelijks van af te krijgen. 
Dus maak ik na anderhalf uur voorzich
tig een einde aan het interview. 
Natuurlijk valt er nog veel te vragen en 
te vertellen, maar wie weet is dat voor 
een volgende keer... 

Jos Vermeulen 

Beste b e w o n e r s 

Met geboorte van onze zoon hebben 
wij veel hulp gekregen en bijna alle 
bewoners zijn echt lief geweest, wij 
hebben veel bezoek gehad en het was 
een verrassing voor ons. daarom zou
den wij graag jullie allemaal willen 
bedanken, op dit moment kunnen wij 
niks voor die lieve mensen doen maar 
als iemand ergens hulp nodig heeft, wil
len wij ook graag best helpen, mis
schien met zo'n manier kunnen wij jullie 
hartelijk bedanken! 

met vriendelijke groeten 

W o l t e r s u m o p In te rne t 

De insiders wisten het al veel langer, 
maar dit is toch leuk voor alle 
Woltersummers die wel eens in cvbers-
pace verdwalen. Er is namelijk altijd 
een weg terug naar Woltersum. Ga 
maar naar www.woltersum.tmfweb.nl 
en aanschouw het digitale Woltersum, 
zoals bijgehouden door Harry Lode. De 
meer sportieve surfer kunnen we trou
wens www.svwoltersum.myweb.nl aan
bevelen. Op deze site van Fokko van 
Dijk krijg je een goed beeld van voet
ballend SVW. Met volledige uitslagen 
van het eerste en tweede elftal. 
Misschien een tip voor andere vereni
gingen? 

Hamid 
Nasrin 
Atena-Arta 

(Mahboubian) 

Tips 
Hard geworden gedroogde vruchten 
hoef je niet weg te gooien. 
Hang ze in een zeef in de stoom van 
een pan kokend water en ze worden 
weer zacht. 

Het is handig om de kneedhaken van 
de mixer voor je gaat kneden in te pen
selen met olijf - of andere olie. 
Daardoor kruipt het deeg niet omhoog 
langs de haken en blijft het daardoor 
waar het moet zijn; in de kom. 

Sla verlept minder snel als je in de 
groentela van de koelkast een parpie-
ren servet of stuk keukenpapier legt. Dit 
zuigt overtollige vocht op en houdt 
alle groenten en fruit gedurende lange 
tijd vers. 

Als je niet wilt dat zwarte of rode kle
ding in de was verbleekt moet je azijn 
bij net laatste spoelwater doen, omdat 
azijn zuur is sluiten de schubben van de 
vezels waardoor de kleurstoffen niet zo 
gemakkelijk uit de vezels spoelen. 



Harde boter uit de koelkast is beter te 
gebruiken als je het mes in heet water 
loudt of het pak"ie boter ( eventueel in 
een plastic zakje) koud in een schaal
tje warm water legt. 

Maak al het tuingereedschap goed 
schoon en voorzie scharnierende delen 
van een druppeltje zuurvrije olie. 
Breng meteen de grasmaaier weg om 
de messen te slijpen. 
U heeft hem voorlopig toch niet nodig. 
Laat scharen slijpen door de vakman. 
Rond de voet van rozen kunt u een heu
veltje opwerpen om het eindpunt tegen 
vorst te bescnermen. Het eindpunt van 
stamrozen zit pal onder de kroon. 
Deze rozen bescherment u met flinke 
DJukken strozand het kroontje. 
Een mespuntj^e soda in het bloemenwa
ter houdt de bloemen mooi en de vaas 
schoon. 

K e r k n i e u w s 

Op zondag 24 december wordt 's 
avonds om negen uur de 
Kerstnachtdienst gehouden, met mede
werking van zangkoor " '\ 
Korenbloempje" uit Bedum. 

Op 25 december, 1 e Kerstdag, is er om 
half drie 's middags Kerstfeest voor het 
hele dorp, oud en jong. 

Op 31 december houden we om tien 
uur 's morgens een Oudejaarsdienst. In 
deze dienst gaat de (oud-woltersumse) 
mevrouw Will ie Jansen-Baltink voor. 

De kerkvoogdij laat weten dat betaling 
van de vaste huren en akkerhuur plaats 
zal vinden op 6 januari 2 0 0 1 , van 2 tot 
3 uur 's middags in gebouw "Voorhof", 
Kerkpad 2 te Woltersum. 

Spelregels g e v r a a g d 

Wie kan mijn oma en mi helpen aan 
de spelregels van het spe Donald Duck 
van Papita. 
Het spelbord is in de kleuren geel, blau 
w, groen en rood. 
Er staan 4 gelijke kleuren bij elkaar. 
Er zijn 64 plaatjes van Donald Duck en 
zijn familie. 

Groetjes Arenda Steenhuis. 

Telefoon oma 302-1491 
t a V H.A. van Dijk. 



KLEURPLAAT 
VOOR DE DONKERE DAGEN 



Schoolber icht 

Bijna kerst. Wat gaat zon aar toch 
weer snel voorbij. We hebben net 
Sinterklaas op bezoek gehad, dat was 
erg gezellig. De Sint was op zijn paard 
onderweg naar school, maar het paard 
had honger en ging in een weiland 
staan grazen. Gelukkig voor ons en 
voor de Sint kwam er een tractor voor
bij en Sint liftte mee naar Woltersum. 
Misschien heeft U hem wel voorbij zien 
komen achter op de boerenkar. We 
hebben een weekje de tijd gehad om 
alle Sint spullen weer op te ruimen en 
zijn nu begonnen met de kerstversierin
gen. Dit jaar loopt het wat dat betreft 
allemaal een beetje anders, want de 
winterschilder is bezig om onze school 
op te knappen. Op dit moment is de 
schilder al vier weken bezig. Hij heeft 
ondertussen het lokaal van de groepen 
1,2 en 3 al klaar en het lokaal van de 
groepen 4,5,6,7 en 8 is ook bijna af. 
Het is een enorme onrust, maar zeker 
de moeite waard. Alles ziet er weer 
perfect uit. Als we dan ook nog de 
nieuwe meubeltjes krijgen is het hele
maal top. Op het moment, dat dit alles 
klaar is, zullen wij u als dorpsbewoner 
zeker een keer uitnodigen, om het 
geheel eens te komen bekijken. U hoort 
nog van ons. We proberen, ondanks 
alle onrust, er toch een gezellige perio
de van te maken. De kerstbomen komen 
weer in de klassen te staan en de gang 

I I I V- <J 

is mooi versierd. Donderdagavond 21 
december is er het traditionele kerstdi
ner. Dit jaar gemaakt door ouders. Een 
ieder kon aangeven wat hi j /z i j wilde 
maken, zodat er allerlei verschillende 
hapjes binnen gebracht worden. We 
zijn erg benieuwd en laten ons graag 
verrassen. Ook wat betreft het leerlin
genaantal kan ik u melden, dat we 
weer gegroeid zijn. In oktober kwamen 
Wesley van der Wal en Mirte 
Krabbendam. En in december kwam 
Richard Kempers. Dan verwachten we 
in januari nog Joy Hofman, zodat ons 

leerlingenaantal stijgt naar 45 ! Het jaar 
2000 is dan alweer voorbij. We hopen 
dat 2001 evenzoveel goeds mag bren
gen dan het jaar 2000. We wensen u 
allen Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuw Jaar toe. 

Joost, Hendrina, Anneke en Dieta. 



Naar Duitsland 

We gingen om maalf uur met de bus naar Duitsland. 
We gingen bij zes of zeven dorpjes bloembollen poten. 
Bij elk dorpje kregen wij iets lekkers. 
We hebben ook bij een Duitse school bloembolien gepoot. 
Daarna moesten we nog twee dorpjes doen. 
Het werd al een beetje donker. 
Bij het laatste dorpje hadden we gegeten. 
Toen gingen we met de bus terug naar Woltersum. 
Het was best wel gezellig!! 

Groetjes van Dennis en Fiona 

Wij zijn een paar weken geleden naar Duitsland geweest De hele reis ging met een bus 
We hebben daar bloembollen gepoot En we hebben 6 dorpies gehad ^ 

We JSSïô l̂ l̂ emd"" '''''' kerkltof bloembollen uepoot W e hebben op het emd m een soort zaai gegeten We waren om 8 uur ongeveer weer thuis. ^ 
Groerjes van Rierte en Miquel 

Die Partnerschaft Hesel / Ten Boer lebt 
Mit einem groBen Omnibus rei-
sten ann 15. November vierzig 
Kinder aus unserer Partner-
gemeinde Ten Boer (Ortsteil 
Woltersum) mit 3000 Blumen-
zwiebeln an. Auch der Bürger-
melster von Woltersum, Herr 
van Dijk, hat es sich nicht neh
men lassen, die GrüBe seiner 
Gemeinde persönlich zu über-
bringen. Damit bedankte man 
sich für eine Weihnachtsaktion 
im vorigen Jahr. Von dem För-
derkreis „Partnerschaft Hesel / 
Ten Boer" waren auf Anregung 
von Onno Schoon in allen Mit-
gliedsgemeinden von Ten Boer 
Weihnachtsbaume aufgestellt 
worden, die von dem Team des 
Förderkreises auch geschmückt 
wurden. „De Kerkboom", wie 
man den Weihnachtsbaum dort 
nennt, wird in Holland zum 
Weihnachtsfest üblicherweise 
nicht aufgestellt. Die Aktion aber 
wurde aber gerade deswegen 
dort sehr positiv aufgenommen, 
zumal mit dieser Geste auf un-
ser Brauchtum aufmerksam ge-
macht wurde. Nun sollen wir In 
der Samtgemeinde im kom
menden Frühjahr daran erin-
nert werden, wenn in den 
Mitgliedsgemeinden Brinkum, 
Holt land, Neukamperfehn, 
Schwerinsdorf,'Firrel und He
sel Krokusse und Narzissen 
blühen, dass unsere Partner-

Auf unserem Foto nehmen die vielen Überbringer der Partnerschaft im Garten der Villa Popken 
nach der Pflanzaktion noch einmal Aufstellung. Foto: Störmer 

schaft lebt. Die vierzig Kinder 
fuhren mit dem Bus unter der 
Leitung von den beiden Mit-
gliedern des „Coördinatie-
team" Ten Boer Aly Schiltkamp 
und Hillie Feimann zu den ein-
zelnen Gemeinden. Dort wa
ren sie dann auch den ganzen 
Nachmittag damit vollauf be-
schaftigt, die Blumenzwiebein 

selbst einzupflanzen. Somit 
konnten sie auch sicher sein, 
dass die Pflanzungen fach-
mannisch durchgeführt wur
den. In Hesel und Firrel wur
den unsere Gaste mit kalten 
und warmen Getranken bewir-
tet. Dazu wurden Kuchen ge-
reicht und für die Kinder stan
den ausreichend SüBigkeiten 

bereit. Nach getaner Arbeit be
dankte sich Gemeindebürger-
meister Hinrich Bruns für den 
Besuch der zahireichen Gaste 
und gab seiner Freude dar-
über Ausdruck, dass im kom
menden Jahr viele blühende 
Zeugen an die Partnerschaft 
erinnern werden. 



B I B L I O B U S B I B L I O B U S B I B L I O B U S 

Kinderjury 

Ben je 6,7,8,9,10,11 of 12 jaar? Doe dan van 1 februari tot en met 30 april weer mee aan de 
Kinderjury. 

Om mee te doen moetje zoveel mogelijk boeken lezen die in 2000 voor het eerst zijn 
verschenen. 
Op het stemformulier zet je de leukste 5 boeken die je gelezen hebt. 
Dit formulier lever je in bij de bibliobus. Alle ingeleverde formulieren worden dan naar de 
Nederlandse Kinderjury gestuurd. 

Het boek met de meeste stemmen krijgt de prijs van de Nederlandse Kinderjury. 
De Kinderjury bestaat uit twee leeftijdsgroepen: 6 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 12 jaar. 
Er zijn dus ook twee boeken die de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2001 kunnen winnen. 
Hel boek met de allenueesle stemmen, krijgt dit jaar voor het eerst die Hotze de Roos- prijs. 

Wil je meedoen? • • 
Geef je op in de bibliobus. Je krijgt dan een map waar alle spulletjes in zitten die je nodig hebt 
om mee te doen. 

Kerstfeest 

Ik wou dat als het kerstfeest werd , 7^-"^'-''^. 

de mensen, groot en klein, 

de mensen overal vandaan, 

de mensen bruin o f wit o f zwart 

o f wat ze ook maar zi jn , 

rondom één kerstboom zouden staan 

met alle kaarsen aan. 

Ju f\ T i '̂ "-^ 





T O M K R A B B E N D A M 

T I M M E R W E R K P L A A T S 

K o l l e r i j w e g 7A 
9795 PL Woltersuin 

Telefoon 050 - 3022899 

W E R K P L A A T S v o o r 

H O U T B E W E R K I N G 

8c R E S T A U R A T I E S 

I^^^BQHV Waar service 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^'^ /rwa//fe/f 
voorop staat. 

Naast onze dagverse producten, 

bieden wij u een uitgebreid 

assortiment van onze 

rauwl<ost en salades. 

H. Westerstraat 26 - Ten Boer 
Telefoon (050) 302 II 43 

Zoekt u gezeligheid en de sfeer van een echt dorpscafé, 

dan naar: 

CAFE - BAR 

Q U A T R E B R A S 
Rijksweg 81 Ten Boer 

Tel 050 - 3021402 

* Ruime Bar. 
* CD Juke Box. 
* Primo keuken. 

* Weekends geopend tot ? uur. 
* Elke 3e zaterdag van 

de maand klaverjassen. 
* Beleefd aanbevolen R.E. Dost. 





RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN 

Autorijschool 

KJ. Vnesema 

Wigboldstraat 20 

Ten Boer 

tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 9 0 5 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 
THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER 

R.A.S IEGERS 

R u n d - e n V a r k e n s l a g e r i j 

Annex fijne vleeswaren 

Uit eigen worstmakerij : 

- Kookworst 

- Leverworst 

- Gezoete bloedworst 

- Groninger metworst 

- Rolpens In *t zuur 

W i g b o l d s t r a a t 17 
Ten Boer 

Tel. 050 - 3021272 



Wat gek! 
Een boom, die midden in de kamer staat 

Wat een mooie dingen hangen erin: 
ballen, slingers, lichtjes. 

Het is een kerstboom. 
Dikkie Dik klimt erin. Bovenin hangt een grote bal, 

die glimt als een spiegel. 

.. .huuhh... wat een griezelig beest!' 
Van schrik valt hij uit de boom. 

Foei, Dikkie Dik! 
Een kerstboom is niet om in te klimmen 

maar om naar te kijken. 



We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
als u 

Rabobank 



VERENIGINGEN 

In iedere dorpskrant plaatsen we een 
lijst met de namen en telefoonnummers 
van alle verenigingen die in ons dorp 
actief zi n. Veranderingen en nieuwe 
bestuurs ij sten ontvangen we graag. Je 
kunt lijsten opsturen naar de redactie, 
p /a Bijbelgang 10, 9795 PD 
Woltersum. 

050 - 3022807 

Dorpsbelangen 
Voorzitter. H.A. van Dijk, 050 - 3021491 
Secretaris: H. Homan -

v.d. Molen 050 - 3021919 
Penningmeester. A. Dost 050 - 3023234 
Leden: G. van Dijk 050 - 3023021 

L. Brik 050 - 3023277 
R. Staijen 050 - 3022266 
H. Wassing 050 - 3022807 

Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 
Voorzitter: Jan Hulshof 050 - 3022256 
Secretaris: Simon Lubberts 0 5 0 - 3023500 
Penningmeester: Wigbold Kiel 050 - 3010686 

Sportvereniging Woltersum : 
Voorzitter: Jan Hoekstra 050 - 3023210 
Secretaris: M. Sander 050 - 3021671 
Penninmeester: Hennie Nieborg 0 5 0 - 3022823 
Wedstrijdsecr.: Henk Schenkel 050 - 5419419 
Jeugdzaken: Rieks Laning 050 - 3022665 
Secretaris gym: Janny Hulshof 050 - 3022256 
Lid gym; Tiny Heersema 050 - 3022895 
Lid gym: Marrie Boer 050 - 3023501 
PR.: Jack Huizingo 050 - 3023619 

IJsvereniging : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 050 - 3021491 
Penningmeester: G van Dijk 050 - 3023021 
Secretaris: E. v.d. Loon 050 - 3021215 
Lid: W. van Dijken 050 - 3021796 

Biljartclub : 
Voorzitter: L. Ruben 050 - 3022892 
Penningmeester: H. Schoonveld 050 - 3021350 

Vogelvereniging "De Kardinaal" 
Voorzitter: H.A. van Dijk 050 - 3021491 
Secretaris: G.H. Woltjer 
Penningmeester: G. Emmelkamp 0598 - 432928 

Toneelvereniging "Old Egypte" 
Voorzitter: Wigbold Kiel 050 - 3010686 
Secretaris: Marjan Roelvink 

-Lanink 050 - 3024082 
Penningmeester: Sien Steenhuis 050 - 3023558 

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum 
(VTPTW), 't Kwelternest: 
Voorzitter: Judith V/assing 
Secretaris: Sandra Doornbos 
Penningmeester: Tjokelien von Dijk-

Rillema 
Bestuurslid psz: Ina Veldhuis 
Bestuurslid: Annie de Boer 

050 - 3023021 
050 - 3023305 
050 - 3022834 

Begrafenisvereniging : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Secretaris: D. Kuil 
Penningmeester: J. Dreise 

Begraafplaats Woltershof 
Voorzitter F. Misker 
Secretaris E. de Boer 
Penningmeester Vacant 

Kerkenraad Woltersum 
Scriba. J. Everts-Fluks 
Lid. F. Misker 
Lid. Bulthuis-Haayer 

0 5 0 - 3021491 
050 - 3022044 
0 5 0 - 3 0 2 1 4 7 9 

0 5 0 - 302 1418 
0 5 0 - 3 0 2 1913 

0 5 0 - 3 0 2 1 4 1 6 
050 - 3021418 
050 - 3024677 

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef " 
Voorzitter: R.F. Stoyen 050 - 3022266 
Penningmeester: L.Volk 050 - 3024021 

Buurtvereniging Dobbestraat: 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Secr./Penm.: H. Blink 

Buurtvereniging K.de Boerweg, 
Voorzitter: Vacant 
Secretaris; H. Wassing 
Penningmeester; L Valk 

050 - 3021419 
050 - 3022083 

Aktief " 

050 - 3022807 
050 - 3024021 

Buurtverband Bouv/erschapv/eg, " Lombok " 
Voorzitter; Gerrie Kersten 050 - 3023648 
Secretaris; Jetty Venema 050 - 3023074 
Penningmeester; Diane Noordman 050 - 3023875 

Buurtvereniging Bijbelgang : 
Voorzitter; Hetty Homan 050 - 3021 91 9 
Secretaris: Eric Kiewiet 
Penningmeester; Jantje Graatsma 050 - 3021 322 

Buurtvereniging Het Kerkpad. 
Voorzitter; Janet Klinkhamer 
Secretaris; Mieke Steijvers 
Penningmeester: Karin Dijk 

050 - 3024797 
050 - 3024253 
050 - 3022452 

Buurtvereniging Kollerijweg " op 't end " 
Voorzitter: Petra Schenkel 050 - 3023393 
Secretaris; Annet de Haan 0 5 0 - 3 0 2 1 0 9 6 
Penningmeester; Hemma Ruben 050 - 3022892 



53 de Ploeg 

QUIGKSTEP 
u . . HOOR 

Voor de 
tomplete 
woning
inrichting 
zit u 
op dë 
eerste rang 

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ 

LAGTER 
StadswegJ3|-9791.KBTen Bo'er^ Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435 




