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Kopy volgende krant inleveren 
voor vrijdag 24-5-2002 

Voorv/oord. 
Beste dorpsgenoten, 

Dit is dan weer de eerste editie van 2002, na 
een rustig verlopen jaarwisseling. De winter 
lijkt voorbij en in de tuinen zie je de bloemen 
en struiken al weer nieuwe loten maken. De 
bollen staaan in bloei. Kortom, het klussen in 
de tuin kan weer beginnen ( zie verderop in 
deze krant). 
Jammer is het, dat de ijspret voor de jeugd 
maar een paar dagen is geweest. Toen zag je 
op de ijsbaan alweer nieuwe jonge talentjes 
achter hun stoel of slee. Met een muziekje 
erbii klonk het even weer ouderwets gezellig. 
Heeft U ook zo genoten van het huwelijk van 
Willem-Alexander en Maxima? 
En van het feestprogramma vanuit de Arena? 
Dat lijkt alweer een tijd geleden, evenals de 
Olympische Spelen en de gemeenteraadsver
kiezingen. Na dit alles toch belangstellend 
gevolgd te hebben, gaan we ons opmaken 
voor de lente. Geniet ervan. 

Vriendelijke groeten, 
Hetty Homan-van der Molen. 

Van de vereniging voor Dorpsbelangen 
"Woltersum e.o." 

Inmiddels is het 2002 en kunnen we er weer 
een jaar tegenaan. De jaarlijkse ledenver
gadering is geweest en ook namens de andere 
bestuursleden dank ik alle leden voor het in 
ons gestelde vertrouwen: naast het bestuur 
mochten we 15 leden op deze avond welkom 
heten. 

De gemeente is nog steeds een aantal beloftes 
niet nagekomen. Middels een aantal brieven 
hebben we ons ongenoegen hierover geuit. 
We wachten op antwoord en zullen ons bera
men op een andere aanpak, als binnenkort 
niet aan onze wensen wordt voldaan. Een vol
gende keer zullen we over de afloop bericht
en. In het vervolg zullen brieven, die naar de 
gemeente of een andere instantie worden ver
zonden worden afgedrukt in Tilproat. 
Er is 25 januari jl. een tweede overleg geweest 
tussen de gemeente en de bewoners van de K. 
de Boerweg. De gemeente is voornemens de 
weg te beklinkeren, de beschoeiing aan te 
pakken en nieuwe bomen en haag te planten. 
Jammer genoeg kan niet iedereen zich in dit 
plan vinden. Er volgt een derde overleg op 
een nog nader te bepalen tijdstip en hopelijk 
kan dan de reconstructie zo sne mogelijk aan
vangen. 
Op 11 februari is de politieke discussieavond 
onder het motto: Rondom Ten Boer gehouden. 
Elders in dit nummer een kort verslag. 
De vergaderdata van dorpsbelangen voor het 
eerste halfjaar zijn 6 mei en 10 juni. Is er 
iemand, die iets naar voren wil brengen, kan 
deze dit dan doen. Graag van te voren 
melden bij ondergetekende. 
De website van de gemeente is gestart en te 
vinden onderwww.tenboer.nl Misschien leuk 
om eens te bekijken. Voor degene, die deze 
mogelijkheid niet hebben is de info. over 
Woltersum elders in dit blad afgedrukt. 

Tot zover de stand van zaken. 
H. wassing, secretaris. 

Kort verslag van de politieke discussie avond 
onder het motto: Rondom Ten Boer in het . 
dorpshuis de Leeuw te Garmerwolde. 

Alle politieke partijen van de gemeente waren 
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aanwezig. In willekeurige volgorde: V.V.D._ 
dhr. Jager, C.D.A._ dhr. Heidema, Algemeen 
Belang_ dhr. lammeling. Christen Unie_ dhr. 
Penninga, P. v /d A._ dhr. Jurjens en D'ó6_ 
dhr. Boels. 

Ik beperk mij in dit verslag alleen tot zaken, 
die ons dorp Woltersum aangaan. De dis
cussieleider had een aantal onderwerpen 
opgesteld en de aanwezigen konden hierop 
inhaken, door direct de vertegenwoordiger 
van de betreffende partij een vraag te stellen. 

Eemskanacl N.Z. 
Op een aantal kaarten staat deze aangegeven 
als fietspad. Woltersum wil deze weg open
houden voor personenauto's en ziet graag de 
verkeersremmers juist geplaatst. Wordt dit 
doelbewust genegeerd? 
P. v /d A. De staat van de weg is slecht. Doch 
zal deze partij ervoor zorg dragen, dat de 
verkeersremmers goed worden geplaatst. 
Verder is deze partij er zich van bewust, dat 
de Bouwerschapsweg ter zijner tijd wordt 
goed wordt aangepakt. 

Sportvelden. 
Als de sportvelden niet worden aangepakt, 
komt het bestaan van het dorpshuis in gevaar. 
C.D.A. Wil helpen deze in stand te houden. 
VVD. De sport is belangrijk, maar in de 
buiten dorpen voor de gemeente erg duur en 
daarom rendabel zijn. Voorstander van cen
traliseren in Ten Boer. 
D'66 Er is veel geld uitgegeven aan sportac
tiviteiten in Ten Boer. In de komende periode 
zal een ander dorp aan de beurt komen. 

Verdwijnen van voorzieningen. 
C.D.A. Wat betreft het verdwijnen van het 
postagentschap in Woltersum, hier heeft de 
politiek geen invloed op. De gemeente kan 
geen geld steken in particuliere ondernemin
gen. 

Woningbouw. 
P.v/d A. wil zich inzetten voor de nieuwbouw 
in de Dobbestraat. Het overleg met de bouwv
ereniging is gaande en in het voorjaar is er 
meer DekencT 

Tot zover de zaken die voor Woltersum 
gelden. Er had meer actie verwacht mogen 
worden. Veelal waren de partijen het met 
elkaar eens en allemaal wil men van alles, 
maar is er geen GELD. 
De meeste Woltersummers hadden het verloop 
van deze avond al ingeschat. Dit getuige hun 

matige opkomst. 

H. Wassing, secretaris Vereniging 
Dorpsbelangen Woltersum e.o. 

E-mailadres redactie 
Sinds kort heeft de redactie van Tilproat een 
eigen e-mailadres: redactie.tilproat@tiscali.nl 

Wi j juichen het van harte toe als iedereen, 
die daartoe in staat is, kopij via dit kanaal 
aan ons doet toekomen. Zo stormt ook onze 
dorpskrant mee in de vaart der volkeren en 
het scheelt ons nog typwerk op de koop toe. 
Wie weet plakken we er in de toekomst nog 
een eigen homepage aan vast.... 

Nationale Viering Huwelijksfeest 

Willem-Alexander en Maxima 

Vijfentwintig mensen uit de gemeente Ten Boer 
vertrokken op 1 februari 2002 vanaf het plein 
in Ten Boer naar de Arena in Amsterdam om 
het grote feest bij te wonen aan de vooravond 
van net huwelijk van kroonprins Willem-
Alexander en Maxima op 2 februari (zater
dag). 
Ruim 50.000 medelanders waren getuige van 
een spetterende show, die 's avonds werd uit
gezonden voor de televisie van 7 tot 9 uur. 

De sfeer zit er al direkt een beet e in. Van de 
gemeente Ten Boer krijgen we a lemaal een 
linnen tas met daarin een lekker lunchpakket, 
een pen en een vlaggetje met het wapen van 
Ten Boer er op. Tegen twee uur vertrekt de 
bus. Zonder oponthoud komen we na ruim 
twee uur aan op de grote parkeerplaats, waar 
al vele bussen staan. Daarna gaan we te voet 
naar de Arena. Bij de Arena werd iedereen 
aan strenge veiligheidsmaatregelen onderwor
pen. 

Het is een unieke ervaring te weten dat er van 
uit alle hoeken van Nederland mensen lopen 
op weg naar een plaats. Onze plaats is in vak 
401 . Onderweg k inken er in de mensenmassa 
allerlei dialecten. We zitten op onze plaatsen 
om half zes. Dan begint het voorprogramma: 
door fanfares worden liedjes gespeeld als 
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'Oerend Hard' (van Normaal), 'Tulpen uit 
Amsterdam', 'Als de Klok van Arnemuiden', 
enz. En natuurlijk ook het Gronings Volkslied 
'Van Lauwerszee tot Dollard tou'. 
Vanzelfsprekend worden de meeste liedjes 
luidkeels meegezongen. 

En dan... worden omstreeks half acht de lich
ten in de Arena gedoofd en komt er een schit
terende witte limousine de Arena binnenrijden. 
Het publiek zit gespannen te wachten op het 
moment dat het aanstaande bruidspaar uit zal 
stappen. De autodeuren gaan open en 
Loes Luca stapt uit! Hilariteit alom. Zij studeert 
vervolgens met ons in om "Surprise" te roepen 
als de Kroonprins en zijn aanstaande bruic 
aan zu len komen. Dus even later worden de 
lichten opnieuw gedoofd en komen prins 
Willem-Alexander en Maxima in een mooie 
oldtimer de Arena binnen gereden. Dan gaan 
de lichten allemaal aan en roept iedereen luid
keels: "SURPRISE"! 

Vervolgens treden de volgende gasten op: 
Willeke Alberti (Morgen Ben Ik De Bruid), 
Marco Borsato (Binnen), Kasba, Het Nationaal 
Ballet, Trijntje Oosterhuis (You Are So 
Beautiful), Zuco 103, Liesbeth List en Frank 
Boeijen, Brainpower, Van Dik Hout (Stil In M i ) , 
en tenslotte wordt het Nationaal Huwelijksliec 
(Lopen Op Het Water) gezongen door Marco 
Borsato en Sita. 

Om 21.00 uur nemen Willem-Alexander en 
Maxima het Nationaal Huwelijksgeschenk in 
ontvangst: een cheque van ruim drie miljoen 
euro voor het Oranjefonds, bestemd voor o.a. 
jeugd, sport, cultuur, onderwijs enz. Hierna 
vertrekken Willem-Alexander en zijn aan
staande vrouw uit stadion Arena. Maar Marco 
Borsato geeft nog een concert tot 22,15 uur. 
Daarna vertrekt iedereen naar de bus en om 
1.30 uur arriveren we weer in Ten boer en 
kunnen we terugkijken op een hele leuke dag 
en een heel gezellig en geslaagd feest. 
Deze reis was echt goea verzorgd door de 
gemeente Ten Boer. Meer dan tevreden gaat 
de groep uiteen. Uit Woltersum gingen mee: 
K. Lalkens-Heringa, F. Misker en A.J. Misker-
Burema. Mevrouw Lalkens was vervangster 
voor mevrouw H. Homan-v/d Molen, die voor 
een operatie naar het ziekenhuis moest. Zij is 
inmiddels weer thuis en we wensen haar veel 
beterschap. 

A.J. Misker-Burema 

Zo stemde Woltersum 

Woltersum VVD CU CDA 9 9 8 

gemeente Ten Boer 
CDA AB 900 693 

PvdA 867 

WD 582 D'66 166 

Tuintips voor Maart en April 
Staan de blauwe druifjes op een warme plek 
dan heb je deze maand volop blauwe druifjes 
die heerlijk geuren, zij zijn goed te combine
ren met lage witte narcissen of vergeet mij 
nietjes. 
Bollen moet u na de bloei laten staan en haal 
het uitgedroogde loof voorzichtig weg, de 
bollen oloeien dan het volgende jaar weer. 

Hosta's hebben extra aantrekkingskracht op 
slakken. Neem dus nu al maatregelen, want 
jonge knoppen worden graag gegeten. 

De bruidssluier klimt razendsnel, bloeit mooi 
en heel lang. Als u er meteen een andere klim
mer bijzet, kunt u hem later eventueel verwij
deren. Ook een snel en mooi resultaat geven 
1 jarige klimmers en klimplanten uit subtropi
sche gebieden die dezelfde zomer al bloeien. 
In het najaar sterven ze af, zodat u in het 
voorjaar weer nieuwe kant kiezen, snelle vaste 
klimmers o.a. Wilde Bosrank, Hop en Druif. 
Eenjarige klimmers zijn o.a. Klokwinde, 
Pompoen en Kalebas, Pronkerwt. 
Met een kant en klare zadenmengsel kunt u 
een mooie bloemenweide maken. Zaai vanaf 
maart tot half mei in onkruidvrij gemaakte 
grond. 
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Als het overdag niet meer vriest kunt u alvast 
wat klusjes in de tuin gaan doen. 
Uw gereedschap hebt u in de herfst goed 
schoongemaakt zodat u met goed materiaal 
kunt beginnen. 
Struiken uitdunnen of weghalen kan tot half 
maart. 
Eenjarigen kunt u voorzaaien. Eenjarigen ont
kiemen oij 18°C, dus aat de potgrond eerst op 
temperatuur komen. Strooi het zaad zo dun 
mogelijk over de aarde uit. Strooi dan een 
heel dun laagje aarde over het zaad en geef 
heel voorzichtig water. Pas na half mei kunnen 
de plantjes naar buiten. Buiten zaaien kan 
vanaf half april. 

Klusjes voor een mooie dag: onkruid wieden 

Knip winterbloeiende heide die uitgebloeid is 

Appels en peren kun je prima snoeien in 
februari, dus daar is het nu al wat te laat voor. 

Het is hoog tijd om de dode stengels van de 
afgelopen zomer van de vaste planten weg te 
halen. 
Dan hebben de nieuwe stengels weer de ruim
te. 
Veel plezier in uw voorjaarstuin. 

Nieuws van de 
Supportersvereniging 
Onderstaand de uitslagen van de klaver as- en 
sjoelcompetitie over de maanden december 
2001, januari en februari 2002: 

14 december 2001 

Klaverjassen 
1. Puck Nieborg 7493 punten 
2. Ineke Dijkema 6911 " 
3. Bart Ruben 6733 " 
4. Addie Dost 6325 " 
5. Martina Dijkema 

Sien Steenhuis 
6158 " 

6. 
Martina Dijkema 
Sien Steenhuis 6076 " 

7. Hindrik van Dijk 6073 " 
8. Lucas Kor 6005 " 
9. Ido Winkel 5957 " 
10. Gert van Dijk 5946 " 
n . Richard Horman 5797 " 
12. Martha Schoonveld 5774 " 
Sjoelen 
1. Henk Evenhuis 740 punten 
2. Reina Huisman 625 " 
3. Gerda Winkel 605 " 

4. Henk Knol 475 " 

11 januari 2002 

Klaverjassen 

1. Martina Dijkema 7185 " 
2. Hindrik van Dijk 7010 " 
3. Kees Steenhuis 6732 " 
4. Martha Schoonveld 6417 " 
5. Addie Dost 6183 " 
6. JannieVink 6039 " 
7. Richard Hofman 5440 " 
8. Puck Nieborg 5306 " 
Sjoelen 

Geen deelname 

8 februari 2002 

Klaverjassen 
1. Kees Steenhuis 7044 punten 
2. Sien Steenhuis 6685 " 
3. Martina Dijkema 6130 " 
4. Martha Schoonveld 6033 " 
5. Richard Hofman 6002 " 
6. Ineke Dijkema 5821 " 
7. Jan Dijkema 5714 " 
8. JannieVink 5439 " 
Sjoelen 
1. Henk Evenhuis 682 punten 
2. Reina Huisman 594 " 

Hervormde Kerk Woltersum 
Zoals beloofd in de vorige dorpskrant zouden 
wij terug komen op de collecte die wij in het 
dorp en aan de andere kant van het 
Eemskanaal hebben gehouden. De enveloppen 
zijn door de commissieleden weer opgehaald. 
Een enkeling hebben wij een paar maal niet 
thuis getroffen, zodat de envelop daar is blij
ven staan. 

Wij zouden echter nog aan u doorgeven wat 
de collecte voor het onderhoud van de kerk 
heeft opgebracht. Ons is duidelijk geworden 
dat de inwoners van Woltersum vinden dat het 
kerkgebouw moet blijven staan, want u heb 
gul gegeven. Wi'[ hebben gezamenlijk een 
bedrag opgehaald van, schrik niet: 

ƒ 2.269,85 in euro's 1.030,01 

Hiervoor willen wij u allen hartelijk bedanken. 
Leden van de plaatselijke commissie. 
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Kleurplaat 



Oplossing voor 24 mei opsturen of mailen 
naar de redactie (adres: zie colofon). 
Onder de goede oplossingen verloten we een 
lekkere taart van bakker Kiel! 
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Toneelvereniging 
"Old Egypte'' 
Dit jaar stonden onze uitvoeringen gepland op 
zaterdag 19 lanuari en de tweede avond op 
zaterdag 16 februari. 
De eerste week van januari begon de voorver
koop van de kaarten bij Bakkerij Kiel, en na 
een wat aarzelend begin waren de kaarten 
voor beide avonden reeds een week voor de 
eerste uitvoering uitverkocht. 
Dit was voor ons een mooi steuntje in de rug, 
nog nooit in het 20 jarig bestaan van de club 
waren de kaarten zo snel uitverkocht. 
Dit betekent echter wel dat we ons moeten 
beraden hoe we de verkoop van de kaarten 
volgend jaar gaan regelen, dit zult u vroegtij
dig gewaar worden. 
De 2 avonden zelf waren een groot succes, 
voor een volle zaal is het gewoon fantastisch 
spelen. 
Het publiek reageerde goed op de grappen 
die in het stuk zaten, en barstten regelmatig in 
lachen uit. 
Voor degene die niet op een van de avonden 
aanwezig is geweest zal ik in het kort nog 
even vertellen waar het stuk over ging. 

Een echtpaar had via een verloting een vlieg
reis gewonnen naar Griekenland. 
Daar begon direct al het probleem, omdat de 
vader des huizes niet durfde te vliegen, en hij 
ook op geen enkele manier was over te halen 
om wel mee te gaan. 
Hier werd echter een oplossing voor gevon
den, de zoon en zijn vriendin kregen de 
vakantiereis van pa en moe. 
Voor de buitenwereld wilden pa en moe echter 
geen woord hebben en besloten werd om 
zichzelf dan maar gedurende de vakantie op 
te sluiten in hun eigen huis, zodat het leek dat 
ze gewoon gegaan waren, tevens werd er ver-
telcTdat de zoon samen met zijn vriendin naar 
Ameland gingen, om daar vakantie te vieren. 
U kunt natuurlijk wel raden dat dit nooit goed 
kan gaan in een toneelstuk, direct al op de 
eerste vakantiedag kwam een dorpsgenoot op 
bezoek bij oma, die zogenaamd op net huis 
moest passen. 
Om oma het alleen zijn wat te vergemakkelij
ken werd besloten om samen een kaartje te 
gaan leggen en gezellig een glaasje te drin
ken. Dit was echter zo gezellig dat de dorps
genoot elke dag op bezoek kwam bij oma, en 
dat pa en moe zich elke dag moesten opslui
ten in de slaapkamer, want ze wilden immers 

geen woord hebben. 
Een vakantie komt echter altijd ten einde, en 
de zoon met zijn vriendinfde dochter van de 
kaartspelende dorpsgenoot) kwamen bruinver
brand terug uit Griekenland. 
De problemen werden dus groter, de reis vond 
plaats in oktober, en het weer in Nederland is 
in die periode vaak niet al te best, bruin terug 
komen van Griekenland dat kan, maar bruin 
terug komen van Ameland dat kon niet. 
Pa en moe waren in die weken dat ze in de 
slaapkamer zaten alleen maar bleker gewor
den, dus moest er iets gebeuren. 
Besloten werd om pa en moe maar eens flink 
in te smeren met schoensmeer, daar krijg je 
immers een hele mooie bruine kleur van. 
Buren waren al aanwezig om de vakantievier-
ders te ontvangen, ze moesten immers wel 
weten hoe de reis geweest was, en uiteraard 
horen hier een paar stevige knuffels bij, helaas 
het schoensmeer liet een beetje af, de aap 
moest dus wel uit de mouw komen. 
De prijs die gewonnen was, was niets anders 
dan doorgestoken kaart, zoonlief wilde samen 
met zijn vriendin graag op vakantie naar 
Griekenland, hij was er van overtuigd dat hij 
daar geen toestemming van kreeg van zijn 
ouders, dus moest er een smoesje bedacht 
worden. 
Besloten werd om dan zogenaamd de ouders 
de prijs te laten winnen, pa durfde immers 
toch niet te vliegen, en zou de reis dus wel 
aan de kinderen geven, en zo gebeurde het 
dus ook precies. 
Dat kaartspelen en een glaasje samen drinken 
wel eens verdere gevolgen kon hebben, bleek 
ook nu maar weer, oma en Heerema waren 
verliefd geworden, en zoals het hoort in een 
blijspel kwam alles op het eind weer goed. 

We hebben zelf verschrikkelijk genoten tijdens 
de beide avonden, en de reacties van het 
publiek waren na afloop ook heel positief, en 
daar doe je het voor als toneelvereniging. 
Vanaf deze plaats wil ik dan ook iedereen 
bedanken die heeft meegedaan om de beide 
avonden te laten slagen en ik hoop dat we 
volgend jaar weer op dezelfde steun mogen 
rekenen. 
De voorbereidingen voor het volgend jaar 
beginnen binnenkort weer met het uitzoeken 
van een geschikt toneelstuk, zodat we in sep
tember weer met de repetities kunnen begin
nen. 

Wigbolt KÏel. 
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o p t e r n i e t ? 

Kijk goed naar de koninginnen. Wat is anders? 
Het zijn v i j f dingen. 

k l e u r d e v a k j e s 

0 0 = rood 
au = blauw 

i = wit 

g = geel 

g = geel 
n = groen 



Groninger verhalen 
Met ingang van dit nummer kunt u in Tilproat 
genieten van verhalen van oud-onderwijzer 
Luuk Houwing. Hij schrijft in het Grunnings 
over het fictieve dorp Heubeltjeburen, dat toch 
wel heel erg veel op ons dorp lijkt. Met veel 
genoegen presenteren we u nu de eerste afle
vering van Heubeltjeburen! 

Heubeltjeburen in t veureg 
millennium 
(Haalf woar, haalf wies) 

Mien noam is Loeks Koster en in feberwoarie 
1965 wer ik benuimd tot koster- zoas men 
hier n schoulmeester nuimd aan de legere 
schoul. 
Op dat aigenste mement kroop der n eende-
kuken dij zuk in de loop der tied ontwikkelde 
tot n wereld beroemde baargeend. 
As't goud is loot wie hom nog even van zien 
jeugd genieten... Hai komt loater nog roem 
aan bod. 

Eerst hou de vlaag derbie hong in 
Heubeltjeburen 1965.. 
Bluiende verainens te kust en te keur.. De 
widde moezen wuzzen nog wat voetballen 
was.. 
Daarde klas K.N.V.B. Kom door nou ais om... 
Beatles en Rollingstones zorgden derveur dat 
Tines Ketoen zien hoor wazen luit. 
Eerst jaagden ze hom out, mor n haalfjoar 
loater luipen ale jongelu zo., want de soam-
heureghaid was groot... Soamheureghaid was 
overaarfd. 
Dou der in 1 262 n sluus wegspuild was ston
den de Heubeltjebuursters scnolder aan schol
der in de bragel te piezakken n nije sluus mos 
der komen! 
En t lukde de Heubultjebuursters kwamen nait 
tot schoet baandhoogte in t wotter te stoan. 

Mit nije inwoonders, zoals ik in 1965 muiken 
ze korde metten .. Ze konden kaizen.. dailne-
men aan t dorpsleven of min of meer gedwon
gen emigreren. Gelukkig veur mie en mien 
gezin, wie werden aannomen. T was wel n 
gevlaig van aine verainen noar d aander! 
Ain ding scheelde kontribuutsie was mit opzet 
minimoal. N bezaar, verlotten poetsde t kaste
kort wel vot. 
Over gevlaig sproken... zweefmeulen op de 

joarliekse kermis., door kon je in vlaigen... 
wat zeg ik? Je kennen door vandoag de dag 
nog de lucht mit in. 
Generoatsies het dij meulen over in de rondte 
Vattig joar rechts om en roem vatteg joar 
tegen de zunne in... elke zummer weer. 
Ain joar was t sikkom mishottjed mit di meu
len. T was begun zesteger joaren het p aain 
veur t dorpshoes vannijs bestroar was.. 
Ni bakken borgmeester- meer verstaand van 
po itiek as van zweefmeulens waigerde de 
meulen. Er mag geen kuil in de bestratin wor
den gegraven om de molenmast te verankeren 
zee e hail beslist. 
Siktoares van dorpsbelangen pebaaierde t 
verzichteg oet te leggen eh joa mor borg
meester kapde hom of doe geen moeite 
Oosterman mijn tijd is kostbaar.. U kunt gaan. 

Meulenboas Fokko Groothoes stuurde n taiken 
van mast op en legde out dat n gat groaven 
totaal overbodeg was. Borgmeester draaide 
bie mor meldde vrijdagmidddag kom ik de 
zaak persoonlek inspecteren. 
Ol Maaindert Glim vertelde loater dat borg
meester ook proefdraaien wol en dat Fokko 
mit opzet de meulen wat radder draaien luit.. 
Mit dij gevolgen., borgervoader spijde zien 
middagpot mous mit spek in t rond. 
Ik kreeg de volle mep over mie hin.. Gelukkeg 
haar ik mien puutje proemtebak net van te 
veuren weer dicht. Dit huif je nait te leuven. 
Maaindert haar meer kuren as der keudels in 
n bok qoan. 
Boetendes t verhoal zol over zweven goan. 
Dat zweven., as het de Heubelt ebuursters nait 
in genen zit den veurvast in t boud. 
Meer as 80 joar zweven ze hier rondjes om 
de mast..en nog nooit aine, dij stamppot mous 
noar beneden gooide. 
De meulen en zien antiek orgel dij de mooiste 
deuntjes over t dorp streut, baauwen n brug 
van dou noar nou., ze heuren bie 
Heubeltjeburen as n doel op n voetbalveld. 
Schaandegenog dij baargeend waor ik het in t 
begun over haar. T aame baaist het de sprong 
over 
t Millenium nait hoald. 
Dood van olderdom denken ie? Was t mor zo. 
Duuk ais in joen geheugen., t was 1974 of 
doaromtrent vlak veur suntermeerten. Het een-
dekuken haar zuk in loap van joaren mit mor
relen en sparrelen opwaarkt tot een betwiste 
aanvoerder onder de eenden. 
Op den duur legde hai hail Heubeltjeburen 
zien wil op. Baargeend vloog dag in dag oet 
op goud n meter nogte boven middenstreep 
van Hoofdweg aan zied, ik kom deraan 



zwoar en geliekmoateg waren zien vleugelslo-
agen. N Boing 747 in zakfornnoat. 
De torenklok wees zeuven menutenover vief in 
de nommerdag. 
T baist zien boordkompjoeter zee kom dat e 
beter op schemoa lag as de trainen bie N.S. 
bie opoe Gesie Maayer ging de spuut nait 
broodkorsten open 

(aander moal gait t wieder) 

Groeten, Luuk Houwing 

FRAMNIEUWS 
Op verzoek van de redactie van deze dorps-
krant probeer ik weer eens de pen ter hand te 
nemen, en iets te schrijven over het wel en wee 
in en rond de molen. 
En dan blijkt elke keer weer dat het niet echt 
eenvoudig is om iets leuks te schrijven, maar ik 
heb deze keer het voordeel dat we het jaar
verslag voor de stichting bijna klaar hebben. 
Dat verslag gebruik ik om u te vertellen wat er 
vorig jaar zoal is gebeurd. 
Wi j zijn het molenjaar gestart met het vervan
gen van de vangstok, u weet wel de stok met 
riet duif e erop (tegenwoordig een fuut). De 
vangstok bleek tijdens een inspectie in 2000 
aan de bovenzijde te zijn ingerot. Hiervoor 
zijn diverse schilderwerkzaamheden uitge
voerd door J.W. Homan. Verder zijn rond 
deze tijd diverse ramen in de molen gedemon
teerd om te worden geschilderd door J. Engel 
en B. Srijk. 
In februari zijn we gestart met het vervangen 
van de vlaggenstok. Deze was nagenoeg 
doorgerot. We hebben een vervangende stok 
gekregen van de gemeente. Dit was echter 
ook een gebruikte stok, maar die is door de 
inspanning van heer R. van Heuvein weer als 
nieuw geworden. 
In maart zijn wi gestart met het maken van 
een nieuwe werkbank. Een goede werkbank is 
namelijk wel praktisch als men steeds meer 
klussen zelf aanpakt. De molenbouwer is in 
maart aan de slag gegaan met een forse klus. 
De korte spruit en de korte schoren moesten 
tegelijk worden vervangen. 
We krijgen ook bezoek van aspirant-mole
naars uit Fulton USA. Deze enthousiaste leer
lingen zi n voor een spoedcursus molenaar 
naar Nederland gekomen. 
Op 12 mei was het weer nationale molendag. 
Deze dag draaiden wij wel, maar er was een 
bezoekverbod i.v.m. de op dat moment heers
ende MKZ-crisis. 

In juni hebben wij wat onderhoud gepleegd 
aan het hekwerk; wij deden echter al een net 
meest noodzakelijke i.v.m. een grote restaura
tie, die in de komende jaren op stapel staat. 
Op 23 juni is het schoolfeest en is de molen 
door veel mensen bezocht, onder andere door 
de kinderen van de oud-eigenaar van de 
molen: de familie Evenhuis. 
In juli zijn wij gestart met het monteren van 
oude verlichtingsarmaturen. 
In augustus wordt er in de kap een stormbe-
veiliging vervangen. 
In oktober wordt er een windveer vervangen. 
In november hebben wij een paar zeiklampen 
gemaakt en een nieuwe dekker voor op het 
riek van de zwichtstelling; deze onderdelen 
worden naar J. Engel gebracht om te worden 
voorzien van een laklaag. 
Verder hebben wij in het jaar 2001 gedaan 
waar we voor aangesteld zijn. Dat is namelijk 
veel met de molen draaien, en het op authen
tieke manier zagen van bomen. Wij zijn in het 
jaar 2001 dan ook 200 uur opengesteld 
geweest voor publiek, dat komt neer op 
gemiddeld 3,8 uur per week. 
Ik denk dat ik nu maar weer op hou met 
schrijven, misschien hou ik dan nog een beetje 
over voor een volgende dorpskrant. 
Voor meer informatie over ae molen kunt u 
zich ook wenden tot onze website. Het adres 
is home.uni-one.nl/houtzaagmolenfram 
Verder moet ik nog iets melden over de rouw 
en de vreugdestand van de molen; de molen 
wordt in de rouwstand gezet op verzoek van 
de voorganger die op zijn beurt dit aan de 
familie heeft gevraagd. 
De vreugde stand word gerealiseerd op ver
zoek van de ouders van een pasgeborene. 

Sietse Pot namens de gehele groep vrijwilligers 
van de Fram 

Aanvraagformul ier 
subsidies 

Op de volgende pagina vindt u een aan
vraagformulier voor subsidies. Deze subsidies 
worden verstrekt aan verenigingen, clubs of 
instellingen uit het dorp Woltersum en omstre
ken. Subsidie aanvragen worden alleen nog 
behandeld door een aanvraag in te dienen via 
dit formulier en in te leveren bij een van de 
bestuursleden van Dorpsbelangen. Dit wordt 
dan op de eerst volgende vergadering behan
deld. 

Het Bestuur 



Vereniging voor dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 
Aanvraagformulier voor het verkrijgen van subsidie voor 
een aktiviteit of voorziening in Woltersum. 

Naam van de aanvrager/ 
Naam van de groepering: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Bestuurssamenstelling van de aanvrager: 
Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 

Aktiviteiten of voorziening waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd: 
Aktiviteiten of voorziening waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd: 
Aktiviteiten of voorziening waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd: 

Reden waarom subsidie wordt aangevraagd: Reden waarom subsidie wordt aangevraagd: Reden waarom subsidie wordt aangevraagd: 

Welk bedrag wordt aangevraagd: Welk bedrag wordt aangevraagd: 

Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 
Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 
Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 
Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 

Opgave bank- of girorekening waarop een 
eventuele subsidie kan worden overgemaakt: 
Opgave bank- of girorekening waarop een 
eventuele subsidie kan worden overgemaakt: 

PLAATS: DATUM: HANDTEKENINGEN: 

Voorzitter: 

Secretaris: 



Schilders- & Onderhoudsbedrijf 
Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Sctiilderwerk. Beglazingswerk, 
Wandafwerking. 
Verf en Behang. 
Renovatiewerkzaamheden. 
Kozijnen. Deuren. Dakramen. Enz, enz. 
Badkamers. Keukens. Sauna's. 

Isolatieglas € 32,- pm2 exd b.t.w, 
H.R. Glas € 43,- pm2 exd b.t.w. 
H.R.++Glas € 59,- pm2 exd b.t.w. 

Vraag vrijblijvend offerte. 
Hoofdweg 12 9795 PB Woltersum tel: 050 3024082 fax: 050 3021181 mobiel: 06 54962470 

} 

ü,onbedri)fVan d G K Laan 
Cultuurtechnische w e r k e n 

Verhuur grondverzetmachines 

Agrar isch loonwerk 

Eemskanaal z.z. 8, 9625 TK Overschild 

© ( 0 5 0 ) 302 12 15 of 06-51 122231 



Ergernis 
Bij een wandeling door het dorp, zag ik dat er 
troep, afval op openbaar terrein gegooid was. 
Van over geb even beton tot kattenbakvulling 
met uitwerpselen op het veld e bij de jeu de 
boule baan tot papiertjes e.d. in de bosjes. 
Als je dan ziet, hoe zorgvuldig enkele vrijwilli
gers lampen geplaatst hebben en bankjes zelf 
gemaakt hebben bi de jeu de boule baan, 
dan moet je toch al een al uit respect voor 
deze mensen het dumpen van afval hier nala
ten. 
Laten we toch met z'n allen zuinig en trots zijn 
op dat wat we hebben. Een prachtig dorp! 

H. Homan van der Molen. 

Te koop aangeboden. 
Een rood met paars kinderfietsje (met zijwielet-
jes) voor een kind van 3 jaar. 

Fam Mabhoubian 
Bi belgang 5 
te.: 3022542 
Verzoek, 

Gezocht 
Opslagruimte in of om V/oltersum 
(ca 10 m2) 
Saskia van Kol en Henk Bothof 
Dobbestraat 3 1 , 3024204 

Bedankje 
Ik wil iedereen die op welke manier dan ook, 
tijdens mijn ziekte en opname in het zieken
huis, iets van zich heeft laten horen, hartelijk 
bedanken. 
Momenteel gaat het goed met me. Ik moet 
alleen nog veel rusten. 

Hartelijk bedankt allemaal. 

H. Homan-van der Molen 

Schoolnieuws 
De eerste schoolkrant van het nieuwe jaar. We 
zijn de afgelopen periode flink in het nieuws 
geweest met onze 50® leerling. U heeft het 
vast wel ergens gelezen. Eind februari is 
Samantha Kuilema van Overschild bij ons op 
school gekomen. Daarna kwam Marcel Kno 
in maart als 50® leerling. We wensen 
Samantha en Marcel een hele fijne tijd toe op 
onze school. 
Het is echt jaren geleden, dat we zoveel leer
lingen hadden. Het voelt goed en we hopen 
dat het nog een hele tijd zo door gaat. 

De afgelopen periode zijn we bezig geweest 
met het vervolgonderwijs van groep 8. Ze 
hebben allerlei toetsen gedaan en zoals het nu 
lijkt kunnen ze alle vier geplaatst worden op 
de school van hun keuze. Altijd een spannen
de tijd. 

De komende tijd staat in het teken van de 
kunst- en boekenmarkt, die we 25 april hou
den in/of rond de school. 
Het is de bedoeling om kunstwerken van kin
deren en oude boeken/schoolboeken van de 
zolder te verkopen. Het geld gaan we gebrui
ken voor met name het schoolkamp van de 
bovenbouw. Het is nl. altijd weer moei li k om 
onderdak te krijgen. Voor een jeugdherberg is 
de groep te klein, dus moet je zomerhuisjes 
huren en dat is natuurlijk veel duurder. 
U krijgt nog nader bericht. 

Daarna komen de schoolreisjes en het school
kamp. 
We willen dit schooljaar weer afsluiten met 
een musical, maar daar krijgt u dan natuurlijk 
ook nog bericht van. 

Voor de zomervakantie komen we dan nog 
één keer terug met een schoolkrant, want 28 
juni begint voor ons de vakantie al. 

Vakcintie overzicht van O.B.S. De 
Huifkar Wo tersum. 

Goede vrijdag, 29 maart en 2® Paasdag , 
maandag 1 april 
Meivakantie : 29 april tot 13 mei 
2® Pinksterdag maandag 20 mei 
Zomervakantie : vanaf 1 juli t /m 9 augustus 

Oud papier 

13 april - 1 8 mei en 22 juni 



b o u w b e d r y r 

NVOB 

- onderhoud -

- verbouw -

- renovatie -

- nieuwbouw -

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

J 

ADVERTEREN IN 

DORPSKRANT 

Een nieuwe naam, maar dezelfde creativiteit, 
service en vriendelijkheid!. 

TILPROAT 

NEEM CONTACT Nieuw: 
Uitgebreid assortiment snijbloemen en 
potplanten voor een betaalbare prijs. 

O OP MET 
Natuurli jk kunt u ook bij ons terecht voor 
graf-, bruids- en andere gelegenheidswerken. 

TicheJdobben 5 (naast Cl000) 
Ten 8öer 050-30122150 

A. DOST 

TEL 050-3023234 



Wi j gaan naar een andere school. !!!!!!!!! 

Ik heb een keer in A Dorp gekeken en het was daar wel leuk . 
en de toets was makkelijk. 

Groetjes Jack 

Ik heb op twee scholen gekeken Belcampo, en Werkman College. 
Eerst wou ik naar Belcampo. 
Maar ik heb toch voor het Werkman College gekozen, omdat het me daar toch leuker 
leek, en ik heb ook gekozen omdat er twee brugjaren zijn. 

Groetjes Riette 

Op de groene school kan je veel met je hand doen. 
Darom vend ik die school ook zo leuk. 
zo als je kan er timmeren wand er zit een werkplaats. 
En je kan er leren lassen. 
er isook een goote yimlokaal. 

groetjes Jeroen 

Ik vind de groene school wel leuk om dat je daar met je handden kunt werken dus 
heb ik de groene school gekozen . 

groetjes Stetïan 



IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

Tl ^ 

( B j R O O B » K O E I K « B A N ] k ] E T ) 

Alle soorten brood van de 
WARME B A K K E R 

WARM K R E N T E B R O O D 
SUIKERBROOD en GRONINGER K O E K 

zo van de bakplaat ! 

Tevens groot asort iment voor 
DIABETICI ! 

* * ' D e B y o x L t e r i e k r a - a - i j a " 

Markthandel Andre Westerbeek 

Reparatie van sieraden 
k/okken en hiorloges» 

Prijsopgave vooraf 

Wij plaatsen ook 
horloge banden 

en batterijen. 

Gratis montage,^ 
klaar terv^ijl u w a c f i f 

T O N E N J A N N A 

L I E T M E I J E R 

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 * * 

A R D B A R K H O F 

u w HUISHOUDZAAK o p d e MARKT 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 





Voor 
Verf 

Vink 
Voor al uw 

# V e r f 

# B e h a n g 

# G l a s 
Gaykingastraat 43 - Ten Boer - Tel. 050- 3021623 

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

U T O P I A 

VERKOOP VAN 
MEUBELS - KLEDING - BOEKEN 

H.H. ARTIKELEN - etc. 

Burg Triezenbergstraat 31 
Tel.050 - 3023489 

B i j m a n S i e m j 

Bovag Autobedrijf 

Het Autobedrijf bij U in de buurt voor: 

* Het uitvoeren van vakkundig onderhoud 
* Een vertrouwd APK-keuringsstation 
* Levering van kwaliteits onderdelen 
* Kwaliteits occasions met Bovag-garantie 
* 3 maanden garantie op al onze reparaties 

' BIM tankstation * 24-uurs service * met bank- en giropas 

www.bijman.nl 
Damsterweg 2 
9628 BT Siddeburen 
Tel. 0598-432134 

iBDVAG<Q> 
II» « m i n e i j i o i i » K i ¥ i « M i o « « i i 

Groene Zoom 1 
9791 BA Ten Boer 
Tel. 050-3021494 

inêlleaato's 

Kollerijweg 56 
9795 PN Woltersum 
Tel.: 050 - 3022941 

Mobiel: 06-51510276 
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RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN 

Autorijschool 

KJ. Vriesema 

Wigboldstraat 20 

Ten Boer 

tel: 0 5 0 - 3021905 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 
THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER 

R . A . S I E G E R S 

Rund- en Varkenslagerij 

Annex fijne vleeswaren 

Ui t eigen worstmakeri j : 

- 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 B o e r 

T e l . 0 5 0 - 3 0 2 1 2 7 2 
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G E M E E N T E T E H 

Home Contact Zoek 

Datum laatste update: 
04-02-2002 

• Nieuws 

Ten Boer algemeen 

Dorpskernen 
Thesinge 
Garmerwolde 
Sint Annen 
Ten Boer 
Ten Post 
Winneweer 
Wittewierum 
W o l t e r s u m 

Lellens 

Diensten en producten 

Bestuur en organisatie 

Disclaimer 

W o l t e r s u m 

Vereniging van Dorpsbelangen 
Secr.: H. Wassing, K. de Boerweg 19, 9795 PJ Woltersum, tel . 
3022807. 

Dorpshuis ( tevens sportzaa l) 'de Bongerd' 
Secr.: dhr. S. Lubbers, Kollerijweg 60, 9795 PN Woltersum, tel . 
3023500. 

Ligging 

Woltersum, een prachtig dorpje met 400 inwoners achter de dijk 
van het Eemskanaal. 
Bereikbaar vanuit Ten Boer via een kronkelweg door de landerijen, 
en ook vanuit Wittewierum brengt een meanderende weg u in 
Woltersum. Ten slotte bereikt u Woltersum over de weg langs het 
Eemskanaal. 

Met deze weg zijn de nodige problemen. De ondergrond is hier zo 
slecht dat de weg steeds maar weer onderuit zakt. Voor fietsers is 
dit wel een mooie route. 

Historie 
Zoals de meeste dorpen in dit gebied, ontstond Woltersum ook op 
een oeverwal of wierde (500 voor Chr.). Grote delen van Groningen 
stonden Immers regelmatig onder Invloed van de zee, mede door 
de ligging onder het zeeniveau. Ontstaan als agrarische 
gemeenschap, kwam door de ligging aan vaarwater (de 
Woltersumer Ee en de Lustige Maar) de handels- en woonfunctie in 
beeld. 

De stichting van kloosterorden in het gebied hebben de lokale 
bevolking weinig geroerd. Bij Woltersum ontstonden in latere t i jd 
wel twee borgen (Ackingaheerd en Glimmershuis). 

De aanleg van het Eemskanaal rond 1875 brengt grote 
veranderingen met zich voor Woltersum. Het kanaal werd dwars 
door de bebouwing heen gelegd. Het dorp verdicht zich vanaf 1900 
langs het water en in westelijke richting. Na de aanleg van een dam 
in het Damsterdiep wordt een deel van de Lustige Maar gedempt, 
waarmee de relatie met open water vervalt. 

De verbreding van het Eemskanaal in 1950 kostte het dorp 13 
woningen. Woltersum is nu een rustiek dorpje met veelzijdige, en 
vaak karakteristieke bebouwing. 

Bijzonderheden 
Woltersum heeft een wel heel bijzondere molen: de houtzaag-, 
koren- en pelmolen FRAM, gebouwd in 1867. De molen kan alle drie 

http://145.7.69.114/tenboer/main.cfm?pageID=14 4-2-02 
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"DE W i t t e b rug" 
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 

Hoofdweg 2 - Woltersum - Telefoon 050 - 3023666 

Ook voor bruiloften en partijen 
Tevens verzorgen wij koude en warme buffetten 

Elke laatste zaterdag van de maand klaverjassen 

Graag tot ziens bij! 
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Gemeente Ten Boer pagma 2 van 

de functies nog uitvoeren. Een bezoekje meer dan waard. 

De molen FRAM in Woltersum. 

De hervormde kerk uit 1837/38 wordt in de monumentenl i jst 
omschreven als een zaalvormig kerkgebouw. In de kerk staat een 
beschilderde preekstoel uit de 16e eeuw. 

Sinds kort is ook de Witte Brug over de Woltersumer Ee, midden in 
Woltersum, aangewezen ais beschermd monument. 

Voorzieningen 
Als u hier klikt komt u in de gemeentegids voor de gemeente Ten 
Boer. Hierin vindt u alle informatie op het gebied van verenigingen, 
gezondheidszorg e.d. 

Paasviering in de kerk van Woltersum 
Zondag 31 maart 2002 

Met medewerking van een koortje met zangers uit 
Woltersum 

We beginnen om 9.30 uur 

Ook voor de kinderen is er aandacht! 

Van harte welkom. 

Kerkenraad Woltersum ' "" 



VERENIGINGEN 

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

Dorpsbelangen 
H.A. van Dijk, Voorzitter. H.A. van Dijk, 0 5 0 - 3021491 

Secretaris; H. Wassing 0 5 0 - 3022807 
Penningmeester. A. Dost 0 5 0 - 3023234 
Leden: G. van Dijk 050 - 3023021 

L. Brik 0 5 0 - 3023277 
R. Staijen 0 5 0 - 3022266 
L. Dreise 0 5 0 - 3023748 

Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 
Voorzitter: vacant 
Secretaris: Simon Lubberts 0 5 0 - 3023500 
Penningmeester: Wigbold Kiel 0 5 0 - 3010686 

Sportvereniging Woltersum : 
Voorzitter: Jos Vermeulen 0 5 0 - 3023277 
Secretaris: M. Sonder 050 - 3021671 
Penninmeester: Hennie Nieborg 050 - 3022823 
Wedstrijdsecr.: Henk Schenkel 0 5 0 - 5419419 
Jeugdzaken: Rieks Laning 050 - 3022665 
Secretaris gym: Janny Hulshof 050 - 3022256 
Lid gym: Tiny Heersema 050 - 3022895 
Lid gym: Jan Dijkema 0 5 0 - 3023214 
RR.: Jack Huizinga 0 5 0 - 3023619 

IJsvereniging : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 0 5 0 - 3021491 
Penningmeester: G van Dijk 0 5 0 - 3023021 
Secretaris: E. v.d. Laan 0 5 0 - 3021215 
Lid: W. van Dijken 0 5 0 - 3021796 

Biljartclub : 
Voorzitter: L. Ruben 0 5 0 - 3022892 
Penningmeester: H. Schoonveld 0 5 0 - 3021350 

Vogelvereniging "De Kardinaal" 
Voorzitter: H.A. van Dijk 0 5 0 - 3021491 
Secretaris: G.H. Woltjer 
Penningmeester: M. Blink 0 5 0 - 3023328 

Toneelvereniging "Old Egypte" 
Voorzitter: Wigbold Kiel 
Secretaris: Marjan Roelvink 

-Lanink 
Penningmeester: Sien Steenhuis 

050 -3010686 

050 - 3024082 
050 - 3023558 

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum 
(VTPTW), 't Kv/etternest : 
Voorzitter: Teddy Bodewes 050 -3021135 

Secretaris: Yvonne Scholier 050 - 4029379 
Penningmeester: Tjokelien van Dijk-

Rillema 050 - 3023021 
Bestuurslid psz: Ina Veldhuis 050 - 3023305 
Bestuurslid: Annie de Boer 050 - 3022834 

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

Begraafplaats Woltershof 
Voorzitter: F. Misker 
Secretaris: E. de Boer 
Penningmeester: G. Koster • 

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

050 - 3021491 
050 - 3022044 
050 - 3021479 

0 5 0 - 3 0 2 1 4 1 8 
0 5 0 - 3 0 2 1 9 1 3 
0 5 0 - 3021585 

0 5 0 - 3 0 2 1 4 1 6 
0 5 0 - 3 0 2 1 4 1 8 
050 - 3024677 

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef " 
Voorzitter: R.F. Stayen 050 - 3022266 
Penningmeester: L.Valk 050 - 3024021 

Buurtvereniging Dobbestraat : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 050 - 3021419 
Secr./Penm.: H. Blink 050 - 3022083 

Buurtverband Bouwerschapweg, " Lombok " 
Voorzitter: Gerrie Kersten 050 - 3023648 
Secretaris: Jetty Venema 050 - 3023074 
Penningmeester: Diane Noordman 050 - 3023875 

Buurtvereniging Bijbelgang : 
Voorzitter: Hetty Homan 050 - 3021919 
Secretaris: Eric Kiev/iet 
Penningmeester: Jantje Graatsma 050 - 3021 322 

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

050 - 3024794 
050 - 3024253 
050 - 3022452 

Buurtvereniging Kollerijweg " op 't end " 
Voorzitter: Petra Schenkel 050 - 3023393 
Secretaris: Annet de Haan 050 - 3021096 
Penningmeester: Hemma Ruben 050 - 3022892 

Ouderraad Huifkar Woltersum 
Voorzitter: M.arjan Roelvink 
Secretaris: Rita v. Heuvelen 
Penningmeester: Gerda Kiel 

V V V 
Voorzitter. Theo. Zuur 
Secretaris: Kees Steenhuis 
Penningmeester: Leo Valk 

050 - 3024082 

050 - 3021543 

0 5 0 - 3 0 2 1 1 3 5 
050 - 3023558 
050 - 3024021 



Midden in de samenleving 
De Rabobank staat midden in de samenleving. Dat merkt u 

bijvoorbeeld aan onze manier van werken in lokale teams en 

aan onze betrokkenheid met de regio.Zo komt u onze naam 

vaak tegen als sponsor van regionale en lokale projecten, 

evenementen en festivals. Maar ook landelijk, denkt u maar aan 

het Rabobank wielerteam. 




