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Schilders- & Onderhoudsbedrijf 

Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Sciiilderwerk. Begiazingswerk, 
Wandafwerking. 
Verf en Beliang, 
Renovatiewerlaaamlieden, 
Kozijnen. Deuren. Dakramen. Enz, enz. 
Badkamers. Keukens. Sauna's. 

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

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

^ l o o n b e d r i j f Van deiT LsL^fï 

• Cultuurtechnische werken 
Verhuur grondverzetmachines 
Agrarisch loonwerk 

Eemskanaal z.z. 8, 9625 TK Overschild 
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Kopy volgende krant inleveren voor 
vrijdag 28 augustus 2004 

Voorv/oord. 
Beste dorpsgenoten Zo voor de feestdagen, 
v/aarvan het schoolfeest en de optocht het 
hoogtepunt zullen zijn, nog even het laatste 
nieuv/s. Overal in het dorp wordt hard 
gewerkt om op tijd klaar te zijn en in de 
gesprekken komt vaak op geheimzinnige wijze 
de optocht ter sprake. Alles is nu geregeld in 
het cafe en dorpshuis zal er 's avonds muziek 
aanwezig zijn, dus de beentjes kunnen nog 
even van de vloer. De school is prachtig ver
bouwd; er is veel ruimte bijgekomen en in de 
gang is nu weer de plek, zoals het ook was 
toen de school vroeger geopend werd. Het 
straalt gezelligheid uit. In de krant zult U nog 
een verslag van de open dag vinden. De 
meeste verenigingen zijn aan de zomerrust 
toe. Het eerste elftal van de sportvereniging is 
kampioen geworden. Hierop hebben ze 40 
jaar moeten wachten. Heel hartelijk gefelici
teerd jongens! Veel supporters hebben de laat
ste wedstrijd thuis bijgewoond. Wi wensen 
jullie prettige kermisdagen toe en daarna een 
zonnige vakantie. 

Van de Bestuurstafel 
Nog een week en het schoolfeest barst weer 
los. Ook dit jaar wordt er menig uurtje 
besteed aan het knutselen voor de straat en de 
wagens. In de volgende Tilproat zal te lezen 
zijn, wie er met de prijzen zijn gaan strijken. 

Er is een antwoord van het waterschap 
Noorderzijlvest over: 
* Vragen over sterk wisselende waterstanden 
in het Eemskanaal moeten worden voorgelegd 
aan het waterschap Hunze en Aa's. V/e zullen 
informeren. 
* De gemeente zal deze zomer beginnen met 
verbetering van de onderhoudssituatie van de 
watergang bij het dorpshuis. 
* De provincie en het waterschap hebben tij
dens onderhoudswerkzaamheden ook naar de 
stabiliteit van de kade van het Eemskanaal 
gekeken. Dat een kade zichtbaar zweet of 
kwelwater doorlaat is geen reden voor veront
rusting. 
* De onveilige situatie wat betreft de bomen 
langs het Eemskanaal N.Z. heeft de aandacht. 

Er is een brief naar de verkeerscommissie 
geschreven met het verzoek een verkeersspie-
gel te plaatsen bij de hoek tegenover de 
woning van W. Bakker (Kerkpad 1) en een 
bord doodlopende weg te plaatsen aan het 
begin van het laatste stuk Bouwerschapsweg. 

Op 30 maart is er tweejaarlijks overleg 
geweest met B&W. De belangrijkste agenda
punten waren: 
Recente meetgegevens van de gifput Ten Boer. 
Er is een rapport, waarin staat dat de put min
der vaak hoeft te worden gemeten. Er is geen 
sprake van een zorgelijke stemming. 
Aanpassen A.N.W.B. borden Met de 
A.N.V/.B. zijn afspraken gemaakt om in 2004 
fouten in de bewegwijzering te herstellen. 
Binnenkort zal er een inventarisatie plaatsvin
den. 

H. V/assing, secretaris Dorpsvereniging 
'Woltersum e.o.' 

Groetjes van H. Homan - v.d. Molen 



H . P o t " NVOB 

b o u w b e d r i j f 

- onderhoud -

- verbouw -

- renovatie -

- nieuwbouw -

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

S i e m / B i j m a n 

Bovag Autobedrijf 
Ook uw bedrijf voor: * Het uitvoeren van vakkundig onderhoud. 

* Een vertrouwd APK-keuringsstation. 
* Levering van kwaliteits onderdelen 
* BIM tankstation * 24 uur service 

* Met l:>ank-en giropas 

* Kwaliteits occasions met Bovag-garantie 
* zie ook 

Damsterweg 2 ^^ÊÊi^ Groene Zoom 1 
^ 2 8 BT Siddeburen ^^ÊmmtemÊ&r 9791 BA Ten Boer 
Tel. 0598-432134 ^ ^ ^ ^ Tel. 050-3021494 



Jaarverslag 
Dorpsvereniging 
Woltersum e.o., 
2003-2004 
Leden, 
Een van de agendapunten van de ledenverga
dering is het voorlezen van het jaarverslag. 
Het lijkt even geleden, dat ik dit deed. Toch is 
er inmiddels een jaar verstreken waar toch 
weer het één en ander is gebeurd. 
Nog steeds worden we geplaagd door de roe
kenkolonie. We hebben even met het idee 
gespeeld deze plaaggeesten illegaal te doen 
verdwijnen. Helaas, de nesten zitten te hoog 
en aangezien deze beesten min of meer heilig 
zijn verklaard, is de kans groot dat een boete 
van 750 ons ten deel valt. Er is een paar 
keer gepraat met de gemeente en de provincie 
en dit heeft geresulteerd in een info avond 
vanuit de gemeente, stichting oud Groninger 
kerken, provincie en landschapsbeheer. Hier 
heeft de heer Doevedans verteld hoe de pijn \ 
op ecologische wijze te verminderen is. 
Afwachten of het soulaas biedt. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van de lekkernijen, die onze bakker elke week 
te koop had: de winkel is gesloten en Jaap en 
Aaf gaan genieten van hun vrije tijd. Het is ze 
van harte gegund, hoeveel uren zouden zij in 
hun leven hebben gewerkt? 
Op het grasveld bij Smids hoek is een publica-
tiekast geplaatst. Belangrijk nieuws voor of 
over Woltersum zal hierin worden geplaatst. 
De reconstructie van de K. de Boerweg is 
afgerond, de afronding van de reconstructie 
van de Bouwerschapsweg moet wachten op 
het voorjaar 2004. Het belangrijkste, de nieu
we deklaag is gelegd. . . 
Het heeft even geduurd, maar de molgoot 
langs de Kollerijweg is hersteld. Onze basis
school is uitgebreid met een lokaal en de peu
terspeelzaal is verhuisd van het dorpshuis 
naar de school. 

Ja, de gemeente heeft zich van de goede kant 
laten zien. De ijsbaan is bovendien geëgali
seerd en het voetbalveld is opgelapt. 
Laatstgenoemde is goed geprobeerd, helaas is 
het weggegooid geld geweest. Er wordt gestu
deerd op een andere manier van aanpak. Er 
is gelukkig vooralsnog geen sprake van het 

verdwijnen en verhuizen naar Ten Boer van 
onze sportaccommodatie. 
Er zijn echter ook nog aandachtspunten uit 
ons twee jaarii ks overleg met B&W blijven lig
gen. Eén van de belangrijkste is het ontbreken 
van de recente gegevens van de toestand van 
de gifput Ten Boer. Inmiddels is de gemeente 
hierop aangesproken. We wachten af, of de 
fout alweer ligt aan de lakse houding van de 
provincie. 
Inmiddels is de groencommissie opgeheven en 
is er een gesprek geweest met de gemeente 
over het toekomstig onderhoud van het groen. 
De woningstichting Ten Boer, inmiddels gefu
seerd met woningstichting Wierden en Borgen 
te Bedum heeft in samenwerking met de 
gemeente een plan gepresenteerd betreffende 
de nieuwbouw in de Dobbestraat. Op de plek 
van de te slopen huurhuizen komen vier nieu
we huurwoningen terug. Op de plek, waar 
zich nu nog de bejaardenwoningen bevinden 
zullen zeven koophuizen worden gebouwd. 
Voor alle huizen geldt, dat zich er een slaap
kamer en een natte cel op de benedenverdie
ping bevinden. 
De drie oude essen kunnen waarschijnlijk blij
ven staan 
Er is inmiddels ook een vergadering geweest 
met het Provinciaal Centrum voor 
Maatschappelijke Ontv/ikkeling. Er wordt 
onderzocht in hoeverre er in Woltersum de 
behoefte bestaat voor een zgn. steunstee voor 
ouderen. Ouderen zouden hier op alle moge
lijke manieren kunnen worden geholpen om 
toch maar zo lang mogelijk in het dorp te kun
nen blijven wonen. 
Ook dit jaar is er een zomerkamp georgani
seerd. Onder de brandende zon hebben de 
kinderen zich vermaakt met het thema sprook
jes. 
De kar kampt nog steeds met aanloopmoeilijk
heden en draait tot op heden nog niet. 
Tot slot heeft Hesel ons weer de kerstboom 
geschonken. Waarschijnlijk hebben ze ons 
vorig jaar horen mopperen. Was de boom 
toen stijf klein, nu moest hij met hulp van de 
tractor overeind worden gezet. 

opgemaakt, 30 januari 2004. 

Henk van Dijk, voorzitter 
Harry Wassing, secretaris 



IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

( W I M RIJWENS) 
( B I R O O B « K O E K * m A N ] k E i r ) 

Alle soorten brood van de 
WARME BAKKER 

WARM KRENTEBROOD 
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK 

zo van de bakplaat ! 

Tevens groot asort iment voor 
DIABETICI ! 

TON EN JANNA 
LIETMEIJER 

voor al uw 

Jongens-en meisjes
ondergoed 

Heren- en dames
ondergoed 

( ook halKvol en thermo ondergoed ) 

Sokken 
Kniekousen 

Panty ' s in diverse soorten 

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

Q 
A N D R E 

W E S T E R B E E K 

B i j o u t e r i e - L e d e r w a r e n 

Reparatie van sieraden 
klokken en horloges. 

Wij vervangen uw 
horlogeband en/of 

batterij. 

Klaar terwijl u Wacht 

A R D B A R K H O F 
u w HUISHOUDZAAK o p d e MARKT 

VOOR AL UW 

STOFZUIGERZAKKEN 

EN 

A L L E R L E I 

HUISHUIDELIJKE 

A R T I K E L E N 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 



Met korting naar 
AQUA ZOO FRIESLAND 
In het waterrijke hoge noorden, dicht bij 
Leeuwarden, ligt het dierenpark Aqua Zoo 
Friesland. Door het park slingert een avontuur
lijk pad langs stroompjes en meertjes. In en 
om het water leven vele dieren. Naast de 
bekende diersoorten treft u er ook zeer bijzon
dere dieren aan, zoals Zuidamerikaanse zee
beren, otters, humboldtpinguins, ocelotten, 
neusberen, kroeskoppe ikanen, ooievaars en 
bevers. 
In Aqua Zoo Friesland worden regelmatig 
leuke en bijzondere activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Zo zijn er roofvogeldemon
straties, speurtochten en rondleidingen. 
Kinderen kunnen zich laten schminken, een 
middagje dierverzorger zijn of op expeditie 
gaan door de Zoo. Meer informatie kunt u op 
het internet vinden, als u surft naar www.fries-
landzoo.nl . 

Heeft u zin om eens een dagje naar Aqua Zoo 
Friesland te gaan, dan kunt u nu kaarten 
bestellen met 50% korting op de entreeprijzen! 
De Vereniging voor Dorpsbelangen Woltersum 
e.o. heeft namelijk de mogelijkheid gekregen 
om die kaarten met korting te bestel en! De 
kaartjes kosten dan 4,00 en zijn onbeperkt 
geldig voor kinderen, volwassenen en 65-plus-
sers.Er is geen minimum of maximum gesteld 
aan het aantal kaarten dat u kunt bestellen, 
moor u moet wel bij opgave gelijk betalen. 
Deze aktie loopt tot en met 30 juni. Kaartjes 
kunt u, vóór 1 juli, bestellen bij de familie 
Keyzer / Klinkhamer, Kerkpad 17 in 
Woltersum (tegenover de school), telefoon 
(050) 3024797. 

Janet Klinkhamer 

Steunpunt Woltersum. 
In ons dorp zal een steunpunt voor ouderen 
komen. Het is de bedoeling om via allerlei 
activiteiten en voorlichting senioren meer met 
elkaar in contact te brengen en gezamenlijk 
proberen te zorgen, dat ouderen langer in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 

Ook ligt het in de bedoeling een gezellige 
morgen te hebben. Ons voorstel is eens in de 
5 a 6 weken bij elkaar te komen. Alleen over 
de wintermaanden zullen activiteiten plaats 
vinden, want 's zomers heb je genoeg contact 
en bovendien hebben de meeste mensen een 
tuintje om in te werken. Op deze ochtenden 
willen we ook oud-Woltersummers uit 
Bloemhof in Ten Boer ophalen, zodat ze weer 
even in hun oude, vertrouwde omgeving kun
nen zijn. 
Afgevaardigden in het dorp zijn: L. Brik, H. 
van Dijk en H. Homan - v.d. Molen. Verder 
zijn Peter Mulder (Gem.Ten Boer) en A. van 
Loon (CMO) als begeleiders bij het project 
betrokken. 

H. Homan - v.d. Molen 

Vrijwilligerspool 
Ik voel er veel voor om een vrijwilligerspool op 
te richten en anderen te brengen bij het steun
punt. Toen ik uit het bestuur van de 
Dorpsbelangen ging heb ik het voorstel 
gedaan en zou hier eens verder over naden
ken en een begin maken, maar dat is eigenlijk 
door allerlei omstandigheden nooit van de 
grond gekomen. Senioren hebben soms kleine 
klusjes te doen, waarvoor een vakman moest 
komen, maar dat was te duur. Daarvoor zou 
eigenlijk een groepje vrijwilligers moeten zijn 
om pro deo te helpen. Een contactpersoon zou 
dan de organisatie moeten hebben en de 
adressen moeten regelen. Hierbij denk ik zelf 
aan: iemands hondje uitlaten bij ziekte, een 
gaatje boren voor een schilderijtje of foto 
ophangen, gordijn ophangen of vermaken, 
rail ophangen, straatje vegen bij sneeuw, 
medicijnen halen en meer van deze klusjes. 
Hebt U hier ook een idee over of bent U 
bereid te helpen, praat er dan eens over met 
buren of vrienden. Kom eens langs op 
Bijbelgang 10. We moeten het met e kaar 
doen. Ik ben bereid om me er voor in te zetten 
en er een begin mee te maken. 

H. Homan - v.d. Molen 



rtm l i l te-
VAN 61een' '& BAKKERIJ 

H. Westerstraat 18 • 9791 CT Ten Boer 

Telefoon 050-302 1227 

Voor al uw snijbloemen, 
|)ot|)lanten, kadoartikelen 

Bloemenhuis 

ff 

Ook verzorgen ivij uw 
Graf, Bruids en andere 

Gelegenheidswerken 

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 

"Treeft 

UOü^ 

Sei: 050-3023234 



Over de kerk van 
Woltersum 
Onze kerk is heel hard aan een grondige res
tauratie toe, dot kan een leek zien! Ook de 
Stichting Oude Groninger Kerken wil dat er 
actie ondernonnen wordt. Voor deze restaura
tie is een bedrag van 1.2 miljoen nodig. Het 
grootste deel daarvan is binnen. De gemeente 
moet eigenlijk een bijdrage leveren van 
35.000 , maar ook hun geldbuidel is leeg. 
Gelukkig vonden ze nog ergens 22.000 en 
die worden dan ook beschikbaar gesteld. 
Deze maand wordt de aanvraag naar de pro
vincie gestuurd en eind dit jaar zal er een 
beslissing bekend zijn. 
De Stichting Oude Groninger Kerken zal in 
maart 2005 met de restauratie beginnen en 
voor het einde van 2006 moet het gebouw 
klaar zijn. De opknapbeurt is bestemd voor 
zowel de buiten- als de binnenkant. Zo zal het 
voegwerk tussen de stenen worden vernieuwd 
en de beestjes uit het hout worden verjaagd. 
De platen op binnenmuren en plafonds wor
den weggehaald en alles zal in oude sfeer 
worden hersteld. En de vloer wordt natuurlijk 
vervangen. Ook het orgel wordt weer als van
ouds. Kortom een heleklus! 
We mogen als Woltersummers blij zijn dat 
een stel vrijwilligers er de schouders onder 
heeft gezet en in nauw overleg met de 
Stichting tot dit prima resultaat is gekomen. 
Bedankt voor alle moeite en ga alsjeblieft zo 
door!!! 

LB. 

JAARVERGADERING V W 
WOLTERSUM 
Op 17 mei j . l . was er in Café de Witte Brug 
een jaarvergadering van de V W Woltersum, 
het was helaas geen grote opkomst. Ik zal in 
het kort even berichten wat er zoal besproken 
is. 
De vergunningen voor het kermis weekend zijn 
intussen aangevraagd en gedeeltelijk binnen. 
De activiteiten voor dit kermis weekend zijn als 
volgt: Zaterdag is er weer een optocht van 
versierde wagens en een muziekcorps (deze 

dag wordt in samenwerking met 
Dorpsbelangen georganiseerd), zondag zal er 
net als vorig jaar een braderie plaatsvinden 
op de Hoofdweg, alleen wordt het dit jaar uit
gebreid met een "vrijmarkt". 
Verder is er door de leden een stemming 
geweest, als eerste is Bart Coster, die interim 
voorzitter was, gekozen tot voorzitter. Ook is 
er na enige discussie over het huidige bestuur, 
een stemming aangevraagd door een van de 
leden over de functie van Kees Steenhuis. Ook 
hier is een stemming over geweest en helaas is 
Kees Steenhuis per direct geen bestuurslid 
meer van V W Woltersum. Zijn functie als 
secretaris zal binnen het bestuur opgevuld 
moeten worden. Wel zijn er een aantal men
sen die zich hebben aangemeld als kandidaat 
bestuurslid. 

Binnen het bestuur is inmiddels een vergade
ring geweest, Irene Dost en Henk Knol hebben 
zich bij ons bestuur aangesloten. Het secretari
aat is overgenomen door Stella Smit en Elina 
van Dijk neemt het penningmeesterschap op 
zich. Wel wil ik namens het bestuur van V W 
Woltersum Kees Steenhuis bedanken voor zijn 
arenlange inzet voor de V W ! Kees bij deze 
Dedankt! 

Bestuur V W 

PROGRAMMA 
SCHOOLFEEST 2004 
Vrijdag, 18 juni 
Het Schoolfeest begint op vrijdagavond om 
1 9.00 uur met de opening van de kermis in de 
Dobbestraat. 
Vanaf 22.00 uur schroeft DJ Douwe Westra de 
feestvreugde op tot ongekende hoogtes in café 
De Witte Brug. De toegang is gratis. 

Zaterdag, 19 juni 
's Ochtends lopen de juryleden door het dorp 
om de straten en bogen te beoordelen, dus 
zorg ervoor dat alles tiptop in orde is. 
Om 13.00 uur worden de feestwagens opge
steld op de Hoofdweg. 
Om 13.30 uur vertrekt de optocht en maakt 
de bekende ronde: Bouwerschapweg, 
Hoofdweg, Kollerijweg, Woldjerweg, 



RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 
THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER 
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G r a a g t o t z i e n s 



Eemskanaal NZ, Kollerijweg en Hoofdweg. 
Rond dezelfde tijd begint de kermis ook weer 
te draaien. Tijdens de optocht worden de 
wagens beoordeeld. Halverwege de tocht wor
den de winnende wagens van hun 'prijskaart
je' voorzien. 
Om 20.00 uur is de prijsuitreiking aan de 
winnaars met de mooiste boog, straatversie
ring of feestwagen. 
Vanaf 22.00 uur is er 'levende muziek' in 
dorpshuis De Bongerd; daar speelt dan de 
rockband Carbon. De toegang is van oudsher 
gratis. 
En ook vanaf 22.00 uur zijn in café De V/itte 
Brug achtereenvolgens Ard Eggens en Tekielja 
voor geen geld te beluisteren. 

Zondag, 20 juni 
Zondag Degint de kermis weer om 13.00 uur. 
Dan beginnen ook de braderie en vrijmarkt, 
die tot 17.00 uur duren. 
Vanaf 15.00 uur treedt in hert dorpshuis het 
duo Peter & Sylvia op, met een gastoptreden 
van Jan Johannes, bekend van zijn hit 
'Zunnekloar". De toegang is weer gratis. 
Tenslotte speelt na 20.00 uur orkest Fruitcake 
in De Vv'itte Brug. En ook hier hoeft geen 
entree betaald te worden. 

Nieuwe Bewoners 
Aan de Kollerijweg nr. 6 woont de familie 
Veenhuizen. Op een zonovergoten middag leg 
ik er een bezoekje af, om hen wat beter te 
Ieren kennen en aan u voor te stellen. 
In de lommerrijke tuin vertelt Eef Venhuizen 
waarom ze hier zijn komen wonen, en het is 
niet ongewoon om te horen dat ze dit op het 
eerste gezicht een leuk dorp vonden. Ze ken
den het al een beetje omdat een van de doch
ters pianoles had bij Heieen Polderman. In hun 
oude woonplaats. Klein Harkstede, hadden ze 
het ook enorm naar hun zin, alleen was het 
huis wat te klein. Uitbouwen was een optie, 
maar daar komt natuurlijk ook heel wat bij kij
ken. En hoe zou Meerstod uitpakken, kwamen 
ze dan niet erg dichtbij de stad? En toen 
kwam de Kollerijweg in beeld, lekker groot 
huis, genoeg ruimte voor de hond, het konijn, 
de kippen en niet te vergeten de ratjes en oh 
ja er waren ook nog drie kinderen. 

Even voorstellen: Aaf, vijftien jaar, zit op het 
Werkmancollege in Groningen; Fré, elf jaar, 
maakt nog even z'n oude school af en gaat 
dan ook naar het Werkmancollege (hij is het 
denkertje van de familie); Floor, tien jaar en 
die gaat hier in Woltersum naar school en 
heeft al een heleboel vriendjes en vriendinne
tjes. 
Voor de heer des huizes was Woltersum ook 
een goeie plek, want hij heeft een Drukkerij 
(Tienkamp en Verhey) in Groningen, al was 
het wel een stukje verder rijden. 
Wat het dorpsleven betreft konden ze gelijk 
aan de slag. Het schoolfeest is een prima stort 
om aan ons dorp te wennen. Aan het huis 
wordt nog hard gewerkt, het zal nog wel even 
duren voordat ze alles hebben, zoals ze het 
willen. Dat klinkt velen van ons denk ik bekend 
in de oren. 
Het was een gezellig halfuurtje en ik ben blij 
dat we er zulke leuke bewoners bij hebben. 

I.S. 

Koninginnedag 2004 
De dag begon stralend en met behulp van Jan 
van Dijk hebben we de vlaggetjes rondom het 
oude schoolplein gehangen. Tegen half 11 
werden de vlijtige liesjes binnengebracht, de 
een nog mooier dan de andere, en onder des
kundige leiding van Aafke Kooi (bloemiste) 
werden ze gekeurd. 
Ie prijs Mv. Wieringa: mooi rond,mooi vol , 
mooi in de bloei. 
2e prijs Hr. Lubbers:prachtige plant,maar had 
iets meer gedraaid moeten worden . 
3e prijs Mv.Misker: mooi gegroeid, maar is 
iets minder vol. Je kunt er doorheen kijken. 

Tegen twaalf uur werd het een druk bezette 
vrijmarkt. Om 1 3.00 uur werd de vrijmarkt 
geopend door onze 'voice over' Addie Dost. 
Addie bedankt voor deze middag. De catering 
en het Rad van Avontuur waren goed ver
zorgd door de sportvereniging. 

Hier volgen de winnaars van de spelletjes mid
dag: 
Groep 1 en 2: vlaggetjes steken: Dani van 
Dijk. 



P A L S M A 

WINKEL AAN HUIS 
De rijdende winkel 

van de familie Palsma 
brengt de boodschappen 
in Ten Boer, Woltersum 

en Sint Annen tot aan de deur. 

R. T U I T M A N 

voor 
Aardappelen, 

Groenten 
en 

Fruit 

Autoschade 
v a n D i j k e n R e p a r a t i e 

v a n 

a l l e 

m e r k e n 

Kollerijweg 14 Woltersum Tel . /Fax 050 - 3021796 



Groep3 en 4: bekertjes water lopen: Sanna 
Wassing. 
Groep 5en 6: lepel/eier race: Rico Vermeulen. 
Groep 7 en 8: pittn speien: Miquel Hofman. 
12 jaar en ouder: hobbelfietsen: Steffon Kiel 
Voor iedereen: stoelendans: Jan Bouman en 
Tiakelien 
We vonden het een geslaagde dag! Met dank 
aan dorpsbelangen konden wij deze dag 
Organiseren.Tot het volgend jaar 
Koninginnedag 2005! 

Janny, Jenny, Petra, Tjakelien. 

Woltersummer loopt 
marathon van Rotterdam! 
Na in 2003 de vierdaagse van Nijmegen te 
hebben gewandeld, besloot Peter Noordhuis 
een nieuwe uitdaging aan te gaan Hij koos 
voor de marathon. Een goede vriend,Laurens 
Speek, uitbater van Restaurant De Gulzige 
Kater in Groningen, bood aan om sponsor te 
worden. 
Natuurlijk moest er flink getraind worden. In 
het begin was het een rondje Wittewierum. Al 
snel werd dit uitgebreid tot troiningsweken van 
70 tot 80 kilometer per week. Lange duurlo-
pen behoorden ook tot de trainingen en 
zodoende kwam je Peter op de gekste plaat
sen tegen. 
Eindelijk was het dan zover: 04-04-04, de 
dag van de marathon. De dag van te voren 
was Peter reeds richting Rotterdam vertrokken 
, waar door een goede vriendin een slaap-
Dlaats voor hem geregeld was. Van slapen 
cwam echter niet zoveel, er kwam een stukje 
spanning om de hoek kijken. 42 kilometer en 
195 meter is natuurlijk niet niks. 
Nadat Lee Towers zijn 'You Never Walk 
Alone' vanaf een hoogwerker had gezongen, 
ging Peter samen met 1 2500 andere atleten 
van start; de eerste meters waren gemaakt. 
Afgezien van de harde wind waren de weer
somstandigheden goed te noemen. Tussen de 
30 en 35 kilometer kwam de man met de 
hamer: de benen wilden niet meer. Het 
lichaam bevond zich op onbekend terrein en 
het werd nu een mentale strijd. Het herstel 
kwam bij het 35 kilometerpunt, vol goede 
moed begon Peter aan de laatste 7 Kilometer. 

De laatste kilometers leken voorbij te vliegen 
en snel was de Coolsingel weer in zicht met 
daaraan de finish. 

Van een verslaggever. 

Klaverjasvereniging 
"Ruiten TroeP. . 
Het seizoen zit er weer op. Nee, niet het voet
ballen, daar begint straks van alles. Of heb ik 
dat niet helemaal begrepen? Ik ben natuurlijk 
maar een simpele klaverjasser en weet niks 
van voetballen. 
Maar goed, we hebben dus weer een leuk 
robbertje gekaart dit seizoen. Lekker kaarten 
tegen St.Annen, dat is zo langzamerhand een 
traditie geworden. Eerst komen zij bij ons (een 
thuiswedstrijd, makkie dus) en dat was zoals 
gewoonlijk een heel erg genoeglijke avond. 
Later de return in de Molen in St.Annen (wat is 
het daar toch gezellig!). Ook deze wedstrijd 
wonnen we, dankzij onze geheime wapens! 
Daar praten we verder niet over, want de 
transferprijzen zijn tegenwoordig torenhoog. 
Maar, voor wie het nog niet begrepen heeft, 
ons "duppie" is dus gewoon gezellig en leuk. 
Het seizoen werd afgesloten met een goed 
verzorgd en heel geslaagd etentje in de "Witte 
Brug", waar Lucas de beker kreeg voor de 
beste klaverjasser van dit seizoen (was ie vorig 
jaar ook al). 
Denkt U nu, goh dat klinkt allemaal heel erg 
leuk, waarom kaart ik niet bij dat duppie? 
Geen probleem, als U lid wilt worden ga dan 
gewoon even naar Martho Schoonveld of Puck 
Nieborg. Bij ons geldt het devies: 
"Gezelligheid kent geen tijd". 

I.S. 





De nacht van de 
vlaigende stoulen. 
ZoIIen der in 2004 weer stoulen vlaigen in 
Heubultjeburen? t Is cal meuglek, want t wordt 
dammeet volgens n vast petroon ja weer 
schoulfeest! 
n Poor joar achter mekoar willen sommege 
Heubultjebuursters om wat schietterijtjes goin 
gedounte mit mekoar hebben. Bie veurbeeld: 
de hond van Jansen het n opper draaid op t 
gezoamenleke pad en Jampie van de buren 
moint dat t spu boetseerklaai is. Elk het der n 
mainen over. Zodounde..., roezie in t loug. 
Gelukkeg aal dij trammelant wordt vergeven 
en vergeten as schoulfeest deraan komt. 
Roezies worden bielegd en handen goan oet 
de maouwen. Rooskes moaken, stroaten ver
sieren, woa-gens optugen. Noor boeten tou 
optreden as ain hechte gemain-schop, zo 
gaait zuks al tiedstieden in Heubultjeburen. 
Zo ging t ook op dij vraidogoavend, n week 
veur de TT nacht rond 1970. De stroaten van 
Heubul-tjeburen waren in pronk veur t grode 
feest. Hier en door wer nog n rooske schikt of 
n vlagje vastzet, mor dikste put was deroet. 
Buurlu keken mekoar daip in d ogen en dron
ken as veurschot op pries en premie n oweko-
atje of n borreltje. Dou luip men t dorp in om 
hier en door wat steken onder wotter oet te 
dailen. Zo van: 
„ Mout dat n ereboge veurstellen? t Liekt ons 
eerder n heubult mit deurrit." Netuurlek namen 
de baauwmeesters zuks nait: „As ie der 
onderdeur willen, den mouten ie ons boog 
eerst bedrinken." Der kwam n glaske zunder 
vout op batterij, n kan jannever, mor goin 
mens luit zuk omkopen. 
„ Schiet, drink dot bocht zulf op, wie goan 
weerom en kopen ons ain bie Geert." 
t Luip zo of, dat Geerts jachtwaaide tegen elf 
uur vol zat as n potje steufperen. Elk bedronk 
mit de neudege tamtam zien aigen woagen, 
zien boog of zien stroat. Obers luipen zuk 
kont oet hoaken Der wer laagd,bölkd en der 
wer zongen van : „Kastelein wat gaoit-ie weer 
fijn" en aandere zulf-verzonnen pikante tek
sten. 
Op laange duur doolde t verstaand tot nul en 
dou in ainmoal... vlogen de stoulen deur de 
lucht! 

diezen van t mans-volk. Maauwen werden 
opstreupt. Kastelaain Geert vond dot nait fijn, 
zag zien dagwinst in gevoar komen en hon-
dede addekwoat. Hai pootde d aanstichter 
van ale rebulie aigenhondeg boeten. 
Man woonde nait in Heubu tjeburen. Hai haar 
roupen: „Wereld zit hier dichtplakt...en nait 
mit kraanten-, mor mit schietpepier. 
Schoulfeesten binnen al joaren oet tied. 4 
Heubultjebuursters lopen vatteg joar achter, os 
t nait meer is." 
Man haar nogal wat stoulen tegen zuk aan 
kregen. Hai zat onder de blaouwe bulten en 
haar n vloeiboare bloudneus. Wroakzuchteg 
sluig e n room van t kefee in. Dom, want as 
iemen oet n korf vlogen Heubultjebuursters 
noar boeten en veroordoilden de zundoar ter 
DJekke en voltrokken t vonnis. „In t daip mit 
lom, ken e ofkoulen! En as e verzopt is der 
nog niks aan bejacht ook! Plomp, door gooit 
e !" 
Der kwam n aangifte binnen bie plietsie, mor 
dij was wel zo loos de Heubultjebuursters 
ongesteurd heur schoulfeest vieren te looten. s 
Moandoags ging t onderzuik lös. Elk dij der-
bie west was op dij bewuste vraidogoavend, 
mos op t bero n verklooren ofleggen. Plietsie 
Frederiks vruig aan Hoorm, woarom hoi mit n 
stoul gooid haar.„lk...gooid?", vruig Haarm,,, 
hou komen ie doorbie, Frederiks? Zeker, geef 
ik tou, dat ik mie aan n stoul steunde, mor 
dou ik handen optilde vloog t ding zomor 
vot." 
Plietsie Frederiks is t rechte nooit gewoar wor
den. Wel mit stoulen gooid het ,wel dij onver-
loat in t daip smeet, t zei altied n roadsel blie
ven en boetendes is de hoile zook verjoord. 
Onderhoond is t juni 2004 en Heu-bultjeburen 
mokt zuk op veur t zoveulste schoulfeest. 
Lu van boeten t dorp, wollen ie der mit reken, 
dat wereld in Heubultjeburen nait dichtplokt zit 
mit kraantenpepier? Okee, 
den blieven stoulen mit vaaier poten op grond, 
want noost zo n geweldeg feest, mag n nacht 
van vlaigende stoulen goin trodietsie worden. 

Luuk Houwing. 

Gekries van vroauwlu mengde zuk mit t ban-
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Ingezonden mededelingen 
Brief aan de kinderen van Woltersum 
en hun ouders 

Beste kinderen en ouders, 
Deze brief goot over het spelen in de tuin ach
ter de boerderij van Pieter en Marijke. Veel 
kinderen van Vv'oltersum zijn daar wel eens 
geweest. Ze hebben door gespeeld of gevist in 
de vijver. Dat mag. Moor soms zijn kinderen 
baldadig, maken dingen kapot of gaan klieren 
en krijgen ruzie. Dot mag niet en dot vinden 
we erg vervelend. Daarom deze brief. 
Eigenlijk weten kinderen heel goed wat wel en 
wat niet mag. Als we dot aan kinderen vragen 
kunnen ze dat heel goed vertellen. Moor ze 
vinden het moeilijk zich daaraan te houden. 
Omdat we willen dat iedereen weet wat er in 
onze tuin wel en niet mag, schrijven we dat in 
deze brief zo goed mogelijk op. En ook wat 
we zullen doen als we merken dot er toch iets 
fout gaat. 

V^at mag bi voorbeeld wel: 
- Vissen in de vijver. 
- Je mag verstoppertje of tikkertje spelen als je 
maar voorzichtig bent bij de rozenperken en 
tussen de bloemen, de struiken en de bomen. 
- Een hut bouwen in het verwilderde deel mag 
ook. 
- ledereen mag er wandelen en naar de bloe
men, de vissen, de kikkers en de vogels kijken. 

Maar 
- Kinderen mogen niet in de schuur en de stal 
komen. Daar komt kattenkwaad van. 
- Alle dieren moeten met rust gelaten worden: 
- De hekken naar de wei en het schrikdraad 
langs het betonpad moeten altijd dicht blijven! 
Stel je voor dot de koeien of paarden ontsnap
pen en de weg opgaan! 
- Kinderen mogen ook niet bij de paarden en 
de koeien in het hok of in de wei komen. De 
dieren kunnen schrikken of jaloers worden en 
dan gaan ze bijvoorbeeld bijten of met de 
achterpoten slaan. Dat is dus gevaarlijk. 
- Je mag geen enkel dier opjagen of plagen. 
Dat geldt ook voor eenden, pauwen, kippen, 
poezen enzovoort. 
. Planten, struiken en andere dingen die in de 
tuin staan, mogen niet vernield worden. 
- Het gras is niet geschikt om op te racen. 

Daarom willen we in de tuin geen fietsen, 
autopeds of trapwogens zien. Die moeten dus 
voor het hek bli ven staan. 
- Het dok aan de voorkant van het tuinhuisje is 
niet bedoeld om op te klimmen! 
- Je mag niets in de vijver gooien: geen stoe
len, stenen, modderkluiten of stokken. En er 
mag niets geplukt of vernield worden: geen 
bloemen, geen vruchten, geen takken. 
- We willen geen ruziënde of vechtende kinde
ren in de tuin. 

Wat doen we als er iets vervelends gebeurt: 
- Als we weten wie iets heeft gedaan, wordt 
die weggestuurd. Als dot vaak hetzelfde kind 
is of als het om iets ernstigs gaat, zullen we 
dat de ouders vertellen. 
- Als we niet weten wie iets heeft gedaan, 
wordt iedereen die er is, weggestuurd. 
- Degenen die vervelend waren, mogen pas 
weer terug komen als ze bij ons geweest zijn 
om het uit te praten en beterschap te beloven. 
- Als er te vaak ongewenste dingen gebeuren, 
wordt de tuin voor de vervelende kinderen of 
uiteindelijk zelfs voor alle kinderen 'verboden 
toegang'. Dot zullen we dan, ook de ouders, 
duidelijk vertellen. 

We vinden het leuk als de kinderen plezier 
hebben in onze tuin. Deze regels zijn bedoeld 
om het leuk te houden. 
Ouders die een kijkje willen komen nemen, 
zijn natuurlijk ook welkom. 

Kinderen mogen dus in de tuin wandelen, 
spelen of vissen. 

Maar , 

ze mogen niet: 

- in de schuur en de stal komen 

• bij de paarden en de koeien 
in het hok of in de v/ei komen 

- het hek naar de wei en het schrikdraad 
langs het betonpad open maken 

- dieren (koeien, paarden, poezen, pauwen, 
kippen, eenden) opjagen or plagen 

- met fietsen, autopeds of trapwogens in de 
tuin racen 

- op het dak van het tuinhuisje klimmen 



- iets in de vijver gooien 

- door de bloemperken lopen of iets plukken 
of vernielen 

- met elkaar klieren of vechten. 

Pieter en Marijke ter Veer 
Kollerijweg 22 
tel 3023570 

Kerkfoto's gezocht 
Zijn er nog mensen in het dorp of uit het dorp 
die beeldmateriaal hebben van het interieur 
en/of het exterieur van onze kerk. Hoe ouder, 
hoe beter. Want we willen de kerk zoveel 
mogelijk weer in oude stoot herstellen. Als u 
nog oude foto's of ansichtkaarten heeft, neem 
dan kontakt op met 
Herman Been, Kerkpad 12, Woltersum, (050) 
3024253 

Woltersum 1 promoveerde 
naar 5e klasse 
We kijken terug op een geslaagd voetbalsei
zoen. Het eerste heeft zijn verb i f in de zesde 
klasse weten te beëindigen. En dat hebben we 
uitbundig gevierd. 
Op deze plaats wil ik alle betrokkenen nog
maals bedanken voor hun inzet bij de voorbe
reidingen en uitvoering van het kampioens
feest. Met name de Supportersvereniging en 
Stichting Dorpshuis verdienen een groot 'dank-
je-wel' door hun bijdrage aan de feestelijkhe
den. Van het gemeentebestuur kregen we de 
toezegging dot het grasveld, dat nu nog ons 
oefenveld én hoofdveld is, er zal bli ven. Dot 
betekent dat, als we als voetbolafde ing groei
en, we door in de toekomst weer een oefen
en jeugdveld in gebruik kunnen nemen. 
Moor er kon zonder bal niet gevoetbald wor
den. En we hebben er toch mooi weer een 
paar bi gekregen. Daarom willen we het twee
de elfto bedanken voor de bal die zij schon
ken. Moor zeker ook de Euroclub. Die zegde 
ons tijdens het feest een mooie nieuwe bol toe, 
moor die was toen nog niet leverbaar. 
Ondertussen is de bal er en. Euroclub, 
bedankt! Uit geheel onverwachte hoek kwam 
er nog een bol binnen: Sportzaak Mossel gaf 
het eerste ook een bol voor het behaalde kam
pioenschap. Ook daarvoor onze donk. 
Daarnaast ontvingen we van velen grotere en 
kleinere financiële bijdragen. En ook die zijn 
uiteraard in dank aanvaard. We hopen dot 
iedereen genoten heeft van het uitbundige 
feest en dat na deze knallende afsluiting we er 
volgend seizoen weer voor de volle 100 pro
cent tegenaan gaan. 

Jos Vermeulen, voorzitter 

AGENDA 
CAFE DE WinE BRUG 
Schoolfeest weekend 

18 juni : Disco met Douwe Westra 
19 juni : Tekielja en Ad Eggens 
19 juni : Nederland - Tsjechië 

op GROOT scherm 
20 juni : Fruitcake 
9 oktober 

Fom.Coster 

Piratenovond met o.a. 
The Diomonds, Ad Eggens 
en de gebroeders Weggemons 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
die. op welke manier dan ook, aan ons 
gedacht heeft op onze trouwdag. 
19 mei 2004 is voor ons een hele mooie dag 
geweest. 

Klaas en Morionne Wieringa 
K.de Boerweg 15 Woltersum 



Zomerkamp 2004 Woltersum 

Beste ouders / verzorgers / dorpsgenoten, 

De tijd vliegt, de zomer komt eraan en traditiegetrouw organiseert 'De Vereniging voor Dorpsbelangen' 

met ouders en dorpsgenoten in het laatste weekend van de komende zomervakantie weer een zomerkamp 

bij de molen 'Fram'. Dit jaar wordt het gehouden op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus. 

Het thema dit jaar: ZIGEUNERS IN 'OLD EGYPT' 

Oorsprong Zigeuners: Terug naar het jaar 1407, toen kwam er een groep vreemdelingen aan in West-Europa. 
Ze zeiden dat ze trekkers waren uit Egypte. Ze zeiden pelgrims te zijn, mensen die rondtrekken voor hun geloof. 
Daarom werden ze in sommige landen Egyptenaren, Gipten, Gypsies en Gitanos genoemd. Later werd de naam 
'zigeuner' gebruikt. 

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze kinderen moeten of lid zijn van de 'Vereniging 

Dorpsbelangen' of in Woltersum wonen of in Woltersum naar school gaan. Kinderen onder de 4 jaar zijn 

onder begeleiding ook van harte welkom. 

Kinderen die willen blijven overnachten moeten tenminste 7 jaar zijn en in het bezit zijn van diploma A. 

Je vindt verderop in deze brief het kampprogramma, een bagagelijst, de inschrijfstrookjes, 

zigeunerspelletjes, een zigeunerversje en de kampregels, lees deze door en voor! 

De behoefte aan hulp voor en tijdens het kamp is groot, wij zouden graag gebruik maken van extra 

medewerking van een ieder die het leuk vindt om er gezamenlijk een geslaagd zigeunerkamp van te maken. 

Extra medewerking vragen wij voor de donderdagavond bij het opbouwen van het kamp en op de vrijdag 

en zaterdag bij de begeleiding van de kinderen en andere hand en span diensten. 

De kosten voor deelname bedragen € 4,- per kind per dag en € 1,- voor de overnachting. 



Het maximaal aantal kinderen dat kan deelnemen is i.v.m. veiligheid en overzicht op 65 gesteld. Graag via 

de bijgevoegde strookjes opgeven voor maandag 16 augustus. Deze kun je bij de onderstaande 

organisatoren inleveren. Wie het eerst komt die het eerst maalt! 

Voor de aankleding van het kampterrein zijn wij op zoek naar (oude) caravans, keetjes of pipo-wagens. 

Voor de opslag van de legertent die wij jaarlijks gebruiken zijn we op zoek naar een niet te grote lege 

vouwwagen. Als je een tip hebt dan horen wij die natuurlijk graag! Verder willen wij jullie vragen 

kaarsenstompjes, stenen bloempotjes en sigarenkistjes te sparen. 

Voor meer informatie, vragen en opgeven kunt je terecht bij: 

Tjakelien van Dijk Kollerijweg 50 3023021 

Tycho Sparreboom K. de Boerweg 34 3024665 

Jenny Pot Hoofdweg 23 3022111 

Harry Wassing K. de Boerweg 19 3022807 

Saskia Bothof Dobbestraat 31 3024204 



PROGRAMMA ZIGEUNERKAMP WOLTERSUM 2004; 

Vrijdag 20 augustus: 

's ochtends: 

9.00 uur 

10.00 uur 

12.30 uur 

middags: 

13.30 uur 

17.00 uur 

18.00 uur 

19.00 uur 

22.00 uur 

Zaterdag 21 augustus: 

's ochtends: 

8.30 uur 

9.30 uur 

Ontvangst, inschrijven en betaling inschrijvingsgeld van alle zigeuners 

De ovemachters kunnen in overleg hun tent op zetten 

Groot levend ganzenbord 

Lange boterhammen lunch 

Workshop middag met o.a. kaarsen, lampionen, slingers en sieraden maken. 

Broezen / kabelbaan 

Pannenkoekeneten * 

GEZELLIG MOMENT VOOR IEDER OM DE SFEER TE KOMEN PROEVEN 

Kampvuur aansteken en stokbroodjes bakken 

Muziek en dans (wij zoeken hiervoor nog een enthousiaste accordionist !) 

Fakkeloptocht door het dorp met na afloop op het kamp een wedstrijd spijkers 

slaan ! 

Alle zigeuners opstaan & ontbijten 

Verzamelen van alle grote en kleine zigeuners 

De kleine zigeuners Wega-farm, Lewenborg (met de auto) 

De grotere zigeuners fietsen naar Wirdum om daar te gaan kanoen (alleen voor 

zigeuners vanaf 8 jaar met zwemdiploma) 

Alle zigeuners een broodje eten bij de molen bij Hoeksmeer 

Terug op het kamp en tijd om te broezen 

Barbecue met vers fruit 

Kamp, kabelbaan opbreken 

Kampsluiting, einde zigeunerkamp! 

12.30 uur 

middags: 

13.30 uur 

14.30 uur 

15.30 uur 

17.00 uur 

WAT BRENG JE MEE ! 

Zigeunerkleding 

GEEN bord / mok / bestek 

Fiets voor kinderen vanaf 8 jaar met een zwemdiploma 

Bij grote warmte zwemkleding, handdoek, petje en zonnebrand 

Overnachters: 

Tent in overleg 

Matje & slaapzak 

Spullen voor overnachting . -



K A M P R E G E L S ZOMERKAMP 2004 

1. Honden zijn op het kampterrein niet welkom. 

2. Tenten en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen. 

3. Als je de bel hoort betekent dat: Iedereen verzamelen 1! 

4. Kinderen zonder zwemdiploma niet bij de waterkant. 

5. Het is verboden te zwemmen in het diepje !! 

6. Niemand verlaat het kamp zonder dit eerst te melden. Als er iets is dan kun je terecht bij Tjakelien, 

Jenny, Harry of Tycho. 

7. De waterkraan alleen gebruiken voor het afspoelen van handen en bekers. 

8. Vuilnis in de daarvoor bestemde bakken/zakken. 

9. Zorg ervoor dat de spullen die je meeneemt naar het kamp voorzien zijn van je naam. Zoek een 

eigen vaste plek op het kampterrein om je spullen neer te leggen. 

10. Niet zonder begeleiding bij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan. 

11. Kabelbaan alleen onder toezicht te gebruiken: 

• 1 persoon op het bovenplateau. 

Altijd 1 begeleider bij de trap. 

• 1 persoon bij de Strobalen aan het einde. 

INSCHRIJFSTROOK VOOR KINDEREN: 

Kinderen die meedoen van 4 t/m 7 jaar, namen: blijft wel / niet overnachten 

wel / niet 

wel / niet 

Kinderen die meedoen van 8 t/m 12 jaar, namen: blijft wel / niet overnachten 

wel / niet 

wel / niet 

INSCttRiJFSTROOK OUDERS / VERZORGERS / DORPSGENOTEN: 

Ik kan de volgende dagdelen helpen, naam: tel.nr. 

Donderdagavond tenten opzetten vanaf 18.30 uur, naam: 

Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur: Ja/Nee 12.30 tot 17.30 uur: Ja/Nee 

Pannenkoeken bakken om 16.30 uur: Ja/Nee 

Zaterdag: 9.30 tot 13.30 uur: Ja / Nee 13.30 tot 17.00 uur: Ja/Nee 

Ik kan de ochtend met de auto rijden: Ja / Nee Ik kan de ochtend meefietsen: Ja / Nee 

Fruit snijden & barbecuen vanaf 13.30 uur: Ja / Nee • . . 



Zigeuners spreken vele verschiHende talen; 

NEDERLANDS 

boom 

zout 

man 

land 

zwart 

lepel 

ROMANES 

Rukh 

Lon 

manus 

Phuv 

Kazlo 

Roj 

HINDI (INDIA) 

rukh 

lon 

manus 

bhu 

kzlz 
doj 

ZIGEUNERVERSJE: 

Loli Phabaj 

Loli Phabaj ando khs, tu tle te peres 

Me sijum panda cikni, nasti te resav tut 

E Phabajako Khas si but uchno, nasti te resavles 

Hadje, hadje Phabajone, tu khi phuv te peres 

Me Dades Love nane, Phabaja te khinel 

Hadje, hadje Phabajone, tu khi phuv te peres 

I Phabaj si but gudli, me magav te havla 

Hadje, hadje Phabajone, tu khi phuv te peres 

Baresa nasti chudav, mo Dat kha holjanel 

Hadje, hadje Phabajone, tu khi phuv te peres 

De rode appel 

Rode appel aan de boom, je zal niet vallen 

Ik ben nog te klein en kan je niet aanraken 

Kom, kom appeltje, je zal maar beneden vallen 

Mijn vader heeft geen geld om appels te kopen 

Kom, kom appeltje, je zal naar beneden vallen 

De appel lijkt zeer zoet, ik zou hem willen opeten 

Kom, kom appeltje, je zal naar beneden vallen 

Met stenen krijg ik je er niet uit, mijn vader zou vloeken 

Kom, kom appeltje, je zal naar beneden vallen 



'OM 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 Woltersum 

Telefoon 050 - 3022899 

WERKPLAATS v o o r 
H O U T B E W E R K I N G 
Sc RESTAURATIES 

Kollerijweg 56 
9795 P N Woltersum 
Tel.: 050 - 3022941 

Mobiel: 06-51510276 

Zoekt u gezeligheid en de sfeer van een bruin café 
dan naar: 

CAFE 
QUATRE BRAS 

Rijksweg 81 Ten Boer 
Tel 050 - 3021402 

* Ruime Bar. 
* 2 Dartbanen 
* Prima keuken. 
* Weekends geopend tot ? uur., 



Zigeunerspelletjes 

POEM, POEM, TALA TSJIRO NAK 

Dat zeggen de zigeunerkinderen als ze dit spel spelen. Het spel heet ook zo. Twee kinderen steken hun 

handen naar elkaar uit en houden ze hoog zodat de anderen kinderen er door kunnen gaan. A f en toe doen 

de twee kinderen bij het voorbijgaan van een kind de armen omlaag en zo hebben ze iemand gevangen. Als 

ze iemand hebben gevangen dan stoppen de kinderen met zingen . 

De twee kinderen die elkaar vasthouden moeten proberen het kind dat gevangen is aan het lachen te 

brengen door grapjes uit te halen. Als het kind in de lach schiet wordt dat kind een duivel. 

Hij of zij moet dan in een groep van duivels. Als zij of hij niet had gelachen moest hij of zij in de groep van 

de engeltjes. Zo wordt leder kind een engel of een duivel behalve de twee kinderen die elkaar vasthouden. 

Als iedereen verdeeld is dan moeten de duivels de engeltjes tikken. Als een duivel een engel heeft getikt 

dan wordt de engel ook een duivel. 

Op het einde van het spel blijft er nog één engel over en dat is de winnaar. 

• C \' • • ' ' • ' 

BOJTSI (KLEUREN) 

Er is één kind dat de klant is. Een ander kind is de baas van het kraampje. De rest zijn fruitjes,bijvoorbeeld 

bananen, sinaasappels of zo. De kinderen die een stuk fruit moeten zijn kiezen samen met de baas van het 

kraampje welk fruit ze zijn. Het kind dat de klant is mag het niet horen. Als iedereen een fruitnaam heeft 

dan mag de klant een fruitnaam zeggen. Als hij of zij een fruitnaam gezegd heeft en er is iemand van de 

kinderen die dat fruit is dan moet de baas van het kraampje de klant tien seconden vasthouden. 

Ondertussen moet het kind met die fruitnaam wegrennen. Dan moet de baas de klant loslaten en die moet 

proberen het fruit dat weggelopen is te pakken. Als het fruitje terug bij het kraampje is en de klant heeft 

hem niet kunnen pakken dan moet de klant weggaan en dan opnieuw terugkomen en het proberen met een 

nieuwe fruitnaam. Als de klant het stuk fruit wel heeft kurmen pakken dan wordt het fruitje klant en de 

klant fruitje. 

Als de klant geen fruitnaam heeft gezegd en dat fruit is er niet dan roepen de fruitjes: 'eta e wudar', dat 

betekent 'dit fruit hebben we niet'. De klant moet dan een andere fruitnaam zeggen. 



SOUTAIRE & GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer 

V a i c k e s t r a a t l a - T e l . 3 0 2 1 7 8 5 - T e n B o e r 

Tankstation K u i p e r 

Stadsweg 75 Ten Boer tel.: 050 - 3021000 

Tankstation met bediening. 

Geopend van 7.30 tot 20.00 uur. 

24 uurs service 

Alle betaalpassen worden geaccepteerd 

Het voordeligste 

tankstation 

uit de regio! 

Autoverkoop. 

Aanhanger Verhuur 

. , W i J N E N G A ' S Voor al uw 
" E L E K T R O 

* Aanleg en onderhoud 

Burg. Triezenbergstraat 35 
9791 CB Ten Boer 

Tel: 050 - 3022906 
Fax: 050 - 3024479 * Sf^rvïc^ 
Mobiel: 06-21658584 ^^^fVÊUC 

van electr. instalaties 

S T O R T E B O O M 

P L U S 

Supermarkt en Drogisterij 
T e n B o e r 

Tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7 

7^lieP(qoede}i (qoedkpopmePzijn! 



KRAAJA (KONING) 

Dit is een spelletje dat veel zigeuners spelen. 

Je hebt er een holle stok voor nodig die je in de lengte in twee snijdt. Dan moet je in elke hand een stuk 

nemen en de stukken over elkaar wrijven. Dan laat je ze vallen. Ze kunnen op drie manieren vallen : 

een stok met de platte kant, de andere stok met de bolle kant naar boven. 

2 ronde kanten naar beneden. 

2 platte kanten naar beneden. 

Er moet 1 kind koning zijn, een ander kind beul en de rest zijn de slachtoffers. De slachtoffers moeten om 

beurt de stokjes nemen. Als de stokjes op de eerste manier vallen dan mag de koning zeggen hoeveel tikken 

de beul aan het slachtoffer mag geven met een zakdoek met een knoop in op de hand van het slachtoffer. 

Het is beter wanneer men de tweede mogelijkheid heeft want dan wordt men beul en de beul wordt 

slachtoffer. 

Nog beter is het als je de derde mogelijkheid werpt, dan word je zelf koning. De koning mag zelf beslissen 

hoe hard en hoeveel slagen er door de beul gegeven worden. 

KAIVJNJA (KIPPEN) • ^^JA 

Er is een ploeg kinderen die kippen zijn en er is een groep kinderen die de vossen zijn. ' • 

Er is een kind dat de dochter speelt en op de kippen moet passen. Er is ook een kind dat moeder speelt van 

hetmeisje. — - . - -

De vossen moeten naar het kippenhok gaan en de dochter wijsmaken met een leugen dat ze naar haar 

moeder moet gaan. De vossen moeten ondertussen een kip pakken en weggaan. Als de dochter terugkomt 

moet de moeder de kippen tellen. Voor elke kip die weg is krijgt de dochter een klets op haar poep. Dat 

gebeurt een paar keer. Als alle kippen weg zijn dan lopen moeder en dochter achter de vossen en ze moeten 

hen tikken. De kippen,de moeder en de dochter gaan in een kring staan en de vossen gaan in het midden 

van de kring staan. Dan zeggen de kinderen van de kring: 'moesta, moesta!' tegen de vossen. Dat betekent 

poes of eigenlijk'Mis poes!'. 

ALLEMAAL ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST EN WE ZIEN JE GRAAG IN HET 

LAATSTE WEEKEND ALS EEN ECHTE ZIGEUNER OP HET ZIGEUNERKAMP 

VERSCHIJNEN !! 



A L UW 

KRUIDENIERS-
en 
VLEESWAREN 

BU 

MARTHA en RINUS 

H A L E N 

Tevens Postkantoor 

Hoofdweg 11 - Woltersum 
Telefoon: 050 - 3021350 

Bij ons dagelijks te verkrijgen: 

VERSE EIEREN 

van Freilandhennen 

Dat zijn kippen die oot< buiten kunnen scharrelen 

Het geeft net iets meer aan het ei 

Tevens op afspraak thuis bezorgd 
of op te halen bij ons stalletje 

Fam.W.Lalkens 
Eemskanaal nz 4 9795 TB Woltersum 

tel: 050-3022028 

D IERENSECIAALZAAK 

IJKMAN 
Stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581 

Wij bezorgen iedere 
donderdag gratis bij u thuis 

Kleindiervoeders Veevoeders 
Luxe artikelen Hengelsport 

Tuinzaden en pootgoed 
Klompen en laarzen 

D I A M O N D T R I O 
D a n s - en 
s temminasorkest 

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



Voorwoord 
De laatste schoolkrant van dit schooljaar, wat 
vliegt de tijd toch. De zon staat hoog aan de 
hemel en de zomer zit er alweer aan te 
komen. Heerlijk. Toch staat er nog van alles te 
gebeuren. 
We hebben nog maar net de opening achter 
de rug en zijn nu alweer druk bezig met het 
Dorpsfeest. Het schoolplein moet versierd wor
den en de meester en de juffen zijn druk bezig 
met hun "wagen" voor de optocht. Alle kinde
ren doen mee, dus ook die zijn opgewonden 
over hun wagen en over de kermis die gaat 
komen. Leuke dingen allemaal. 
Ondertussen gaan de kinderen ook weer op 
schoolreis, maar dat zal u als dorpsbewoner 
vast niet ontgaan. We vertrekken toeterend en 
komen toeterend terug, dus dat is niet te mis
sen. ^ 
Daarna is de laatste schoolweek alweer in 
zicht. We gaan dan allerlei leuke activiteiten 
organiseren. Donderdagmiddag zal er op het 
schoolplein een playbackshow zijn, u mag 
best even komen kijken. 
De allerlaatste schooldag, vrijdag 9 juli, 
nemen we afscheid van Henri en Roman. We 
zullen de beide jongens op een kar door het 
dorp rijden, zodat ze een leuk afscheid krij
gen. Na de rit door het dorp zal hun het een 
en ander overhandigd worden. 
We nemen dan wel afscheid van Henri en 
Roman, maar we kunnen ook weer een aantal 
kinderen welkom heten. Nick is al vier jaar en 
gaat al naar groep 1. Rosa, Rik, Jordin en 
Claudia komen of net voor de zomervakantie 
of direct daarna. Welkom alle vijf en een fijne 
tijd toegewenst bij ons. 
We wensen u allen een fijne vakantie toe. 
We zien iedereen dan weer op maandag 23 
augustus. 

Joost Eggebeen, Anneke Kattenberg, Cilly 
Limberger, Hendrina van de Bunte en Dieta 
Strijk. 

Een loket voor alle vragen 
over onderwijs. 
Met ingang van 15 april 2004 is er voor 
ouders en verzorgers van kinderen in het 
basis- en voortgezet onderwijs in Nederland 
één loket gekomen voor alle vragen met 
betrekking tot het onderwijs. Het loket geeft 
antwoord op vragen zoals "wanneer valt de 
herfstvakantie dit jaar" en "wat kan ik ver
wachten als ik de ouderbijdrage niet betaal" 
of "wat doet remedial teaching". 
Initiatiefnemers van dit loket zijn de landelijke 
organisaties van ouders in het onderwijs zoals 
de VOO, maar ook de NKO, Coo, en LOBO. 
Ook ouderorganisaties voor gehandicapte en 
moeilijk lerende kinderen doen er aan mee. 
Minister Van der Hoeven subsidieert deze 
vraagbaak. In Nederland volgen ongeveer 2,5 
miljoen kinderen basis- en vervolgonderwijs. 
Er zijn dus vragen genoeg. Het loket 
(genoemd 5010) kan bereikt worden telefo
nisch op 0800-5010 en op internet op 
www.5010.nl. (bron Trouw) 

Sief Wubbels, namens de MR 

Via de site van Ouders van Nu 
(vAvw.ouders.nl) is de zo genaamde "krowser" 
te downloaden. Een krowser is een browser 
voor kinderen van 2 tot 10 -1 2 jaar. Kinderen 
kunnen hiermee op een veilige manier op het 
Internet surfen. Via de site kun je eerst een 
probeerversie downloaden. Na betaling van 
4,95 kan het tijdslot verwijderd worden. Dit 
zijn dus eenmalige kosten. Kindvriendelijk sur
fen op het internet houdt in: geen pop-ups, 
geen adults sites en dito reclame, geen dia
loogvensters en een door ouders instelbare 
tijdsklok om de tijdsduur van het surfen te 
bepalen (via het oudermenu met wachtwoord). 
Bovendien is er een gemakkelijke, kindvriende
lijke interface en zijn er tal van mogelijkheden 
om bepaalde sites te blokkeren. Met de krow
ser bepalen ouders wat zij wel en wat zij niet 
geschikt achten voor hun kinderen (bijvoor
beeld niet iedereen keurt Fox-kids af). Een 
aanrader. Werkt echter alleen nog met ... 
Windows (Internet Explorer). 

Sief Wubbels, namens de MR 



Café 
"DE W i t t e brug" 

Voor een gezel l ig avondje uit 
H o o f d w e g 2 W o l t e r s u m 

T e l . 0 5 0 - 3 0 2 5 1 9 0 

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

Elke eerste zaterdag van de maand klaverjassen 

Graag tot z iens bij! 
B A S , ü 

B A R T E N J O K E C 

Bösband Bewetkert Beeld füvotleten EKiia Help 

V e. n euwen Startpagina ; Zoel-en Favorieten Media Geschiedenis E-mail i 

http: / /www.haarst jd iosol i ta i re .n i 

rrTTïïTTiTTïïFI S O L i f A I B E 

3 ifeG^naar iKoppeiinsen 

nüiii] 

Inlernet 

Wigboldstraat 6 - Ten Boer Telefoon (050) 302 21 51 



De Opening 
Dinsdag 18 mei, een dag om nooit te verge
ten. Het was prachtig weer en er waren veel 
mensen. 
De deuren van de verbouwde school, O.B.S. 
De Huifkar Woltersum, stonden wagenwijd 
open voor iedereen. 
Aan het eind van de middag, nadat de kerk
klok zijn zes slagen gedaan had, begon het 
feest. Eerst een officieel gedeelte, met speeches 
van Dieta en mevrouw Zwerver, Het was dui
delijk dat het een unieke gebeurtenis was, wie 
had nou gedacht, dat nog geen acht jaar na 
de dreiging van sluiting van onze school, er 
een uitbreiding op het programma stond. Toch 
gebeurd en hoe. 
Na de speeches gingen de deuren open, op 
een hee bijzondere manier. De kinderen van 
groep 3 t /m 8 kwamen twee aan twee naar 
buiten. Ze vormden door middel van versierde 
bogen een soort tunnel. Vanuit de school kwa
men toen de kinderen van groep 1 en 2 onder 
die tunnel doorlopen om de peuters op te 
halen. Zij als eersten, omdat zij onze toekomst 
zijn en dus heel belangrijk voor ons zijn. 
Daarna waren de burgemeester en wethouder 
aan de beurt, de leden van de bestuurscom
missie en de directeur. 
Nadat de kinderen weer naar binnen waren 
gegaan, mocht iedereen een kijkje komen 
nemen. Bij de deur lag een boekje, waarin de 
verbouwing in woord en beeld was gebracht. 
Het was geweldig, er zijn die avond ongeveer 
250 mensen geweest om een kijkje te nemen. 
Ook de giftenpot was goed gevuld, bedankt 
daarvoor. 
Buiten op het plein was het erg gezellig, een 
draaiorgel zorgde voor muziek. Het was rond 
zes uur, dus er was ook gedacht aan de 
inwendige mens. Er stond een poffertjeskraam 
en een hamburgertent. Vanzelfsprekend was 
er ook een soort bar. 
Voor de kinderen waren Jop en Jana geko
men. Jop vermaakte de kinderen met zijn bal
lonnen en Jana kon prachtig schminken. 
Een succesvolle en geslaagde dag die we, 
zoals gezegd, niet snel zullen vergeten. 

De opening van de school 

Op dinsdag 18 mei was de opening van de 
school. Om 6 uur stonden al heel wat mensen 
op het schoolplein. Toen juf Dieta klaar was 
met haar toespraak, kwamen alle kinderen 
van O.B.S De Huifkar naar buiten. Ze hadden 
allemaal een boog in hun hand. Daar moch
ten alle belangrijke mensen onderdoor. Toen 
de kinderen de boog weer naar binnen had
den gezet mochten alle mensen naar binnen, 
om de school te bekijken. Alle kinderen van de 
school mochten een gratis porsi poffertjes hal
len. 

MIQUEL 

DE OPENING VAN DE SCHOOL 

Op dinsdag 18 mei was de school geopend, 
het begon om 6 uur. 
Toen moesten wij(de kinderen) klaar staan met 
de bogen. 
Terwijl juf Dieta eerst nog een toespraak hield. 
Toen moesten wij naar buiten lopen met de 
bogen. 
Toen moesten alle belangrijke mensen eronder 
door lopen. 
En verder stonden er nog: een poffertjes
kraam, drinken, hamburgers, sjoelbak, draai
orgel en de school was natuurlijk open. 

Iris 

BEDANKT 

Café De Witte Brug 
Onderhoudsbedrijf Roelvink 
Loonbedrijf van der Laan 
Schildersbedrijf Dikkema 
Bouwbedrijf Pot 
Carrosseriebedrijf van Dijken 
Martha en Rinus Schoonveld 
Onderwijsbureau Morenland 

Mede dankzij jullie giften is de opening van 
O.B.S. De Huifkar V/oltersum een feestelijke 
opening geworden. 
Namens de kinderen en de leerkrachten, 
bedankt. 
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B r 2oe 3(3^, 
V E R E N I G I N G E N 
In iedere dorpskrant plaatsen we een lijst met de namen 
en telefoonnummers van alle verenigingen die in ons 
dorp actief zijn. Veranderingen en nieuwe bestuurslijs-
ten ontvangen we graag. Je kunt lijsten opsturen naar 
de redactie, p/a Bijbelgang 10, 9795 PD Woltersum. 
Bij de redactie zijn nog veel meer nuttige adressen 
bekend, zoals bijvoorbeeld van het Rode Kruis, 
Gezondheidsdiensten, de Nationale Ombudsman en 
vele anderen. U kunt hiervoor bellen met Hetty Homan -
v.d.Molen, tel. 3021919 

Dorpsbelangen . 
Voorzitter; H.A. van Dijk 050 - 3021491 
Secretaris: H. Wassing 050 - 3022807 
Penningm.: A. Dost 050 - 3023234 
Leden: J. Klinkhamer 050 - 3024794 

L. Brik 050 - 3023277 
R. Staijen 050 - 3022266 
R. Pepping 050 - 3021879 

Stichting Dorpsh uis "De Bongerd" 
Voorzitter: Gerrit Schuurhuis 
Secretaris: Simon Lubberts 0 5 0 - 3023500 
Penningm.: Wigbold Kiel 0 5 0 - 3010686 

Sportvereniging W o l t e r s t e ^ Ê W É ^ ^ E ^ - ^ 
Voorzitter: Jos Vermeulen 0 5 0 - 3023277 
Secretaris: Jos Vermeulen 0 5 0 - 3023277 
Penninm.: Hennie Nieborg 0 5 0 - 3022823 
Wedstrijdsecr.: Fokko V Dijk 0 5 0 - 3023393 
Jeugdzaken: Rieks Laning 0 5 0 - 3022665 
Secretaris gym: 
Lid gym: Tiny Heersema 0 5 0 - 3022895 
Lid gym: Jan Dijkema 0 5 0 - 3023214 
RR.: Jack Huizinga 0 5 0 - 3023619 Jack Huizinga 

IJsvereniging : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 0 5 0 - 3021491 
Penningm.: G. van Dijk 0 5 0 - 3023021 
Secretaris: 5. Lubbers 0 5 0 - 3023500 
Lid: W van Dijken 0 5 0 - 3021796 

V W Woltersum 
Voorzitter: Bart Coster 0 5 0 - 3025190 
Secretaris: Stella Smit 0 5 0 - 3022545 
Penningm.: Elina van Dijk 0 5 0 - 3186137 

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

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

Toneelvereniging "Old Egypte" 
Voorzitter: L. Kiel 0 5 0 - 3023500 
Secretaris: M. Roelvink 0 5 0 - 3024082 
Penningm.: S. Steenhuis 0 5 0 - 3023558 

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum 
(VTPTW), 't Kwetternest: 
Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningm: 
Bestuurslid: 
Bestuurslid : 

Monique Protzman 
Daniëlla Vos 
Jeanet Roorda 
AHI iet Mai emei 
Muuike v.d. Wei f 

0 5 0 - 3 0 2 1 1 1 7 _ 
0 5 0 - $ ü 3 o 
050 - 3024362 
0 5 0 - 3023154 
050 - 3024665 

Begrafenisvereniging: 3 3 Q 3 ' JU.öfn.A^^J 
3021491 Voorzitter 

Secretaris: 
Penningm.: 

:H.A. van Dijk 
D. Kuil 
J. Dreise 

050 
050 
050 

3C 
3022044 
3021479 

Begraafplaats Woltershof 
Voorzitter: P. ter Veer 
Secretaris: E. de Boer 
Penningm.: G. Koster 

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

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef' 
Voorzitter: P Nieborg 
Penningm.: L.Valk 

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

050 - 3023570 
0 5 0 - 3 0 2 1 9 1 3 
0 5 0 - 3 0 2 1 5 8 5 

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

050 - 3022823 
050 - 3024021 

0 5 0 - 3 0 2 1 4 1 9 
050 - 3094547 

Buurtverband Bouwerschapweg, " Lombok " 
Voorzitter: Gerrie Kersten 050 - 3023648 
Secretaris: Irene Dost 050 - 3023234 
Penningm.: Diane Noordman 050 - 3023875 

Buurtvereniging Bijbelgang : 
Voorzitter: Eric Kiewit 
Secretaris: Tanja Homan 
Penningm.: Robert Smit 

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

Buurtvereniging Kollerijweg " op 't end " 
Voorzitter: Petra Schenkel 
Secretaris: Tjakelien van Dijk 

-Rillema 
Penningm.: Hemma Ruben 

Ouderraad Huifkar Woltersum 
Voorzitter: Rita v. Heuvelen 
Secretaris: Sien Steenhuis 
Penningm.: Gerda Kiel 

Bestuur Dartclub Woltersum: 
Voorzitter A. Bakker 
Secretaris E. Kiewiet 
Penningm.: W. v. Dijken 

Buurtvereniging Hoofdweg 
Voorzitter M. Schoonveld 
Secretaris: M. Roelvink 
Penningm.: G. Koster 

0 5 0 - 3021919 
050 - 3023785 
0 5 0 - 3 0 2 1 5 8 1 

050 - 3024794 
050 - 3024253 
050 - 3022452 

050 - 3023393 

050 - 3023021 
050 - 3022892 

0 5 0 - 3021936 
050 - 3023558 
0 5 0 - 3021543 

050-3021895 
06-44756559 
06-29381310 

050 
050 
050 

3021350 
3024082 
3021585 
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