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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. 

Hendrik Westerstraat 16 
Ten Boer (050) 3021459 

A L UW 

K R U I D E N I E R S W A R E N 

BIJ 

MARTHA en RINUS 
HALEN EN BEZORGEN 

TEVENS POSTZEGELS 
EN STRIPPENKAARTEN 

Hoofdweg! 1-Woltersum 
Telefoon 050-3021350 

Autoschade 
van Dijken Reparatie 

van 

alle 

merken 
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Ingezonden brieven en/of artikelen 
worden ongewijzigd geplaatst buiten 
de verantwoordelijkheid van redac
tie en/of de uitgever.Indien de inhoud 
discriminerend of kwetsend is, wordt 
niet tot plaatsing overgegaan. 

Hallo Woltersummers, 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne 
vakantie gehad, al was het wat triest dat 
juist in de warmste periode de kinderen 
nog naar school moesten. 
Het was wel een zomer van extremen.Te 
heet (voor sommigen) te nat (voor velen) 

Het is even wennen om de draad na de 
vakantie weer op te pakken en voor mij is 
het helpen maken van deze krant één van 
de eerste dingen op mijn agenda. 

Waar ik graag wat aandacht voor vraag is 
dat dorpsgenoten daar ook aan mee doen, 
door belevenissen uit het dorp door te 
sturen naar de krant. We zijn blij met elk 
nieuwtje en/of verhalen die met ons dorp te 
maken hebben. 

Het is niet nodig om wachten tot de 
sluitings- datum, het mag echt het hele jaar 
door al komt de krant maar 4x per jaar uit. 

Het zomerkampje was weer een groot 
succes, vooral dankzij al die vrijwilligers , 
die zich weer enorm ingezet hebben. Ook 
heb ik gehoord dat de "sterren"een 
geweldige show hebben gegeven. Meer 
hierover in de krant. 

K o p i j sluiting: 
vr i jdag 1 dec. 2006 

Dat ons dorp leeft is wel duidelijk aan de 
artikelen die nu weer in de krant staan. 
De opening van onze kerk (wat is het mooi 
geworden!), was prachtig. 
Op cultureel gebied hebben ook niks te 
klagen, zoals verder in de krant te lezen is. 
We mogen met recht zeggen dat ons dorp 
bruist van de activiteiten, van kunst tot 
sport voor iedereen is er altijd wel iets 
leuks te doen. 

LS. 

^ Tilproat h mede mogelijk gemaakt door de Rabobank 
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

DierenbenöSigheden 

Niet aanwezig wat u zoekt ? 
Vraag ernaar en wij kunnen het bestellen 

Voor al uw vis mar: 

Z e e v i s h a n d e l 

L a u w e r s o o q 

Gestoomd 

Gerookt 

Gebakken 

Zout en Zuur 

Alle soorten verse vis 

Een zee van gezondheid ! 

J-Cuis 
groente- en fruitmarkten 

Op de markten: 
Ten Xoer 
UCrum 
Lojypersum 
yijypingedam 

J\Cs Het gaat om kwaCiteit enjjrljs ! 
n.J.Jiuis 

JAusmaweg 2 
9981 CV Uitfiuizen 

teü 06-29043227 

WESTERHOF 
Dé modezaak bij u op de markt! 
lx in de 14 dagen bezoeken wij de weekmarkt in 
Ten Boer,met een gigantische collectie dames- en 
herenmode. 
o.a.: Truien,Broeken,Vesten,Blouses,Rokken, 

Blazers,Hesjes,Shirts etc. etc. 
Ook in sokkengaren ruim gesorteerd ! 

Doe als zovelen : ga voor : 
KWALITEIT & BETAALBARE MODE naar: 

WESTERHOF 
Dé modezaak bij u op de markt! 

Grote paskamer aanwezig. 

i e n s 

Tot ziens 
IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 
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Omzien en Weerzien in Woltersum 

8 september was het eindelijk zover! De 
kerk van Woltersum, eigendom van de 
Stichting Groninger Kerken, werd weer 
officieel geopend. 
Het heeft ongeveer 10 jaar geduurd voor 
men kon begiimen met de opknapbeurt van 
onze "kartonnen Kerk". 10 jaar van praten, 
denken, vergaderen maar vooral zorgen 
voor de fmanciële middelen om de 
restauratie te bekostigen. Vorig jaar begon 
de aannemer dan ook met deze klus van 9 
maanden om de kerk weer in de huidige 
staat te brengen, de kerk is grondig 
gerestaureerd en ziet er nu weer 
grotendeels uit zoals in de bouwtijd. Alleen 
de eenvoudige met Jugendstilomamentiek 
beklede wand is gehandhaafd. 
Maar er is veel meer gebeurd. Het orgel is 
opgeknapt, "het Voorhof' is gerenoveerd, 
het kerkhof is opgeknapt, de graf 
ornamenten gerestaureerd en een 
lantaarnpaal in oude stijl op het kerkplein 
geplaatst. 

Ook werd op het kerkhof een kunstwerk 
geplaatst van de kunstenaar Vanderheyden. 
De titel van dit kunstwerk is "Poort met 
Bank". Er zijn vele interpretaties mogelijk 
om dit kunstwerk te ervaren. Het 
belangrijkste is dat iedereen gewoon zijn 
eigen gevoel laat spreken als men op het 
bankje zit en kijkt door de poort naar het 
prachtige Groninger landschap. De 
kunstadviseur van de Provincie Groningen 
had het in zijn toespraak over een beetje 
versterven als je op het bankje zit. Bl i j f dan 
niet te lang zitten!! 
Er is een maquette geplaatst waar de 
wandelroute "Omzien"is afgebeeld en er 
start in Woltersum een fietsroute van 40 
km. 

De klokkenluider, vertolkt door Erik 
Bulthuis, vertelde ons het verhaal over de 
geschiedenis van Woltersum en de 
voorzitter van de Stichting Oude Groninger 
Kerken hield een toespraak. 
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

( W I M RJCITIKENS) 

Alle soorten brood van de 
WARME BAKKER 

WARM KRENTEBROOD 
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK 

zo van de bakplaat! 

Tevens groot asortiment voor 
DIABETICI ! 

Q 
A N D R E 

W E S T E R B E E K 

Bijouterie-Lederwaren 

Reparatie van sieraden 
klokken en horloges. 

Wij vervangen uw 
horlogeband en/of 

batterij. 

Klaar terwijl u Wacht 
Kijk ook op www.awesterbeek.nl 

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 soorien 

Telefoon 
•* 0594 - 517417** 

M O L E N W E G 4 
RODEN 

0 5 0 - 5 0 1 2 4 8 5 

Wenskaarten 
Hobbyartikelen 

Stofzuigerzakken 
Huishoudelijke art. 

Schoenpoets en veters 

UW HUISHOUDZAAK OP D E MARKT 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 
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Mevr Riet Pastoor presenteerde het boekje 
Rijksmonumenten in de Gemeente Ten 
Boer" 

De officiële opening werd verricht door 
mevr H.K. Pot, burgemeester van Ten Boer 
en mevrouw J.A. van Mierlo- van Kuipers, 
emeritus predikant, voormalig predikant in 
Ten Boer. De kinderen van Woltersum 
hadden prachtige kerken gemaakt en door 
het plaatsen van de torens op de 
fundamenten werd de kerk geopend. 
In haar toespraak refereerde mevr Pot aan 
het proces van vergaderen. Soms stond 
men als 'bakstenen' tegenover elkaar. 
Maar door een geweldige samenwerking 
zette men met elkaar de schouders eronder. 
De bakstenen maakten plaats voor 
vuurstenen en met het huidige geweldige 
resultaat. 

Nog heel belangrijk om te vermelden is het 
feit dat de kerk gebruikt kan worden voor 
meerdere activiteiten dan alleen 
kerkdiensten. Concerten, exposities, veel is 
mogelijk. Voor informatie kunt u contact 
op nemen met iemand van de plaatselijke 
commissie. 

Als laatste wi l ik u nog attent maken op 
een concert dat op vrijdag 29 september 
2006 wordt gehouden in de kerk. Het 
concert, door de Groninger folkgroep Torf, 
wordt ons aangeboden door de Stichting 
Kronkels door Fivelingo, om de voltooiing 
van de restauratie van de kerk te vieren. 
Kaarten a € 2.50 inclusief koffie/thee zijn 
te bestellen via Jan Dijk 3022452 of 
Herman Been 050-3024253 na 18.00 uur. 

Herman P. Been 
Voorzitter plaatselijke commissie 

De foto's bij deze tekst zijn gemaakt door: 
Mieke Steijvers. 
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SOUTAIRE & G U I K E M A COIFFURES - Ten Boe r 

lEiEiiaprei 
VaIckes t raat l a - Tel . 3021785 - Ten Boer 

APK keuringen 
en reparaties 

06-21496690 
Autoverkoop. 

Alle betaalpassen worden geaccepteerd Aanhanger VferHuUr 

T a n k s t a t i o n Kuiper 
stadsweg 75 Ten Boer tel.:050-3021000 

Geopend van 7.30 tot 20.00 uur. 

24 uurs service 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

D e S p e c i a l i s t i n v e r s e 
k i p p r o d u c t e n 

D I C K B L O K Z I J L 

Hoofdweg 89 
9945 PC Wagenborgen 

Tel.: 0596-542513 

Hofman's 
notenbar 

De allergrootste sortering 
Noten <& Zuidvruchten 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN l E N BOER 
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Waar blijft de tijd 

We nazomeren rustig naar de herfst toe. 
Tuinen worden op orde gebracht, fietsen, 
brommers en auto's winterklaar gemaakt. 
Er is altijd wel wat te doen met het oog op 
de toekomst. Maar zo af en toe kijken we 
ook weer even terug en dan zien we 
bijvoorbeeld het prachtige begin van de 
zomer, in Woltersum ingeluid met de 
rommelmarkt, op 10 juni. Dit jaar leek de 
animo iets kleiner dan voorgaande jaren, 
maar de opbrengsten voor de 
Supportersvereniging zijn nog steeds 
voldoende om ook volgend jaar weer een 
rommelmarkt te organiseren. 

Een paar weken later natuurlijk de kermis. 
Drie dagen onbekommerd feesten, met 
muziek en dans in dorpshuis en café en 
centraal de vrolijke orgelklanken van de 
zweefinolen. En daaromheen de 'vaste' 
attracties, zoals de schiettent. 

Maar de V W had meer in petto voor de 
feestvierders. Op zaterdagmiddag werd het 
eerste Woltersummer Sumo-
kampioenschap gehouden. Zonder meer 
een uiterst geslaagd, al zouden er wat meer 
sumo-outfits hebben mogen zijn. Dat had 
de wachttijd tussen de wedstrijden 
aanzienlijk kurmen bekorten. Maar dat 
neemt niet weg, dat het dikke lol was voor 
deelnemers en toeschouwers. 

En op zondag werd er op de K.de 
Boerweg massaal genoten van de eerste 
"dorpsbrunch" in Woltersum. Tijdens deze 
goed verzorgde maaltijd werden ook de 
oud bestuursleden Derk Oosterhuis, 
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Cé I^Vfiffe Brug 
%4 

€ Biljart ' 
i-r Poolbiljart 
€j Ruimt; dartbanen 
£r Prima keuken aanwezig! ê̂ ^̂ '̂ 
^ Ook voor uw bruiloften en partijen 
^ Iedere T zaterdag v.d. maand vrij klaverjassen. 

Hoofdweg 2 9795 PB Woltersum ** 
** Tel: 050'3024515 wnmwafedewittebrugJk ** 

Haarstudio Soütaire 
Wii^ldstraat B - Ten Boer Telefoon Vm» 302 21 51 

lnfia#liaaimttJHdto»3li talre.nl 

w w i « . h a a r s t i K i i c » a t l t a i r e . n l 

10 



Tilproat Woltersum 24^ jaargang nummer 1 september 2006 

Simon Lubberts senior en Kees 
Steenhuis extra in het zonnetje gezet 
en door voorzitter Pieter Ter Veer. Ze 
werden bedankt voor hun jarenlange 
inzet bij de organisatie van de kermis 
en kregen daarvoor, naast waardering, 
ook nog een kleinigheid. Rond 14.30 
uur keerde iedereen voldaan terug naar 
huis, of naar de kermis natuurlijk. 

Nog zo'n hoogtepunt was de musical 
van onze basisschool. Dit jaar met een 
reis naar Schiermoimikoog en naar 
Sprookjesland, en dat leverde een keur 
aan grappen op, waar de zaal hartelijk 
om kon lachen. Zoals altijd waren de 
peuters vertederend in hun optredens 
en werden de liedjes uitbundig 
begeleid door handengeklap. Ook werd 
na de musical afscheid genomen van 
de leerlingen van groep 8, want die 
zitten nu op een hogere school. 

En toen begonnen de schoolvakanties 
zo'n beetje. En het 
wereldkampioenschap voetballen in 
Duitsland. 

Het zal daar wel aan hebben gelegen 
dat Nederland er weinig van bakte. 
Maar dat mocht, zeker aan het begin 
van het toernooi, de pret niet drukken. 
Menigeen zat gekluisterd aan het tv 
toestel en de die-hards gingen in het 
oranje naar de Witte Brug om daar de 
wedstrijden van ons nationale team te 
volgen. Niet dat Nederland daar beter 
door ging voetballen, maar de 
opluchting, als er dan eindelijk 
gescoord werd, was er niet minder om. 

Tsja, en na die domper volgden er nog 
een aantal prachtige weken, met 
onnederlands zomerweer en veel 
barbecues. En voor menigeen was het 
ondertussen vakantietijd en het was 
allemaal prachtig, tot augustus begon. 
Toen kwamen we in een soort 
moessonseizoen dat oude records deed 
sneuvelen. Sinds mensenheugnis was 
er nooit zo'n natte periode in de zomer. 
Maar we hebben het overleefd, en 
nu Nu genieten we van de nazomer 
en bereiden ons voor op de herfst. 
Waar bUjft de tijd? 
JV 
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Verkoop van nieuwe 
en gebruikte fietsen 

Wij doen alle reparaties 

Dealer van: Gazelle 
Sparta 

R.LH. 
Bob Tweewieiershop 

koopmansplein 18 
9791 MA Ten Boer 

l— 

L U C 
b I O e m s 1 e r k <ij M , i \\ \ 

^ - ^ • J . . . - ^ ' * • 

Voor ai uw bloemwerk, zoals: 

Gelegenheids- en bedriffsbloemwerk 

Woon- en tuindecoraties 

%:> Lid Euro Florist, bezorgdienst door heel Nederland 

Vraag vrl jbi i jvend naar de mogelijkheden 

lucet bloemslerkunst' 
„EER DAN BLOEMEN ALLEEN! 

Gaykingastraat 43 l 

Ten Boer i 

T (050) 302 5058 

F (050) 302 5059 

Maandag vanaf 13.00 uur 

Vrijdag tot 20.00 uur 
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Zomerkampje 2006 

Vanwege de vele regen was de bodem van 
het eilandje veeeeel te sompig om daar het 
zomerkampje te houden. Gelukkig is er 
dan ons dorpshuis waar we naar toe 
kuimen. 
Naast het dorpshuis blijkt tussen de bomen 
een kabelbaan te passen en konden twee 
flinke slingertouwen boven de sloot, 
dankzij de tomeloze inzet van Theo die 
zich weer kind tussen de kinderen leek te 
voelen. 
Daarnaast was er ruimte te over om te 
broezen en dat werd dan ook veel gedaan. 
Regen? Die kwam pas toen het 
zomerkampje voorbij was. 

Door alle vuurkorven uit het dorp te 
verzamelen, was er een heel aardig 
kampvuur waarboven vol enthousiasme en 
ongeduld de meest krokante broodjes 
werden gebakken. 
Daarna was het tijd voor de fakkeloptocht 
om de geesten uit te drijven. Leuk dat 
Hedde en Pien (of is het nou Corina?) 
speciaal voor ons een 
sprookjesverkleedfeest langs de route 
hadden georganiseerd. De kinderen 
hebben het prille bruidspaar met veel 
lawaai geluk gewenst. Terug op het kampje 
branden de waxinelichtjes in de door de 
kinderen beschilderde potjes, hing de pan 
met worstjes boven het kampvuur, was het 
gezellig en tijd voor een broodje worst. 
Daarna was het even slikken, want deze 
keer kon er niet overnacht worden door de 
grote kinderen. Iedereen ging thuis slapen. 
De volgende ochtend zijn we met zijn allen 
naar zwembad Tropicana in Veendam 
geweest. Lekker warm en weer geen regen. 

Terug bij het dorpshuis werd er gebroesd, 
gekabelbaand, geslingerd en gevoetbald en 
was er weer tijd voor een suikerspin. 

Het thema was Hollywood. De kinderen 
genoten van de activiteiten die in het 
dorpshuis wel door konden gaan. 's 
Ochtends waren er spelen en 
suikerspinnen. De lunch was in 
HoUywoodstijl, met champagne en veel 
glitter, 's Middags werd er flink 
geknutseld, verkleed en geoefend voor een 
optreden op de rode loper aan het eind van 
de middag. Kabouter Plop, de trein naar 
Zandvoort, meer en minder geweldadige 
toneelstukjes, dansjes en mooi versierde 
kinderen traden op. Het was prachtig, het 
publiek genoot zichtbaar en de jury kond 
met moeite de bekers verdelen. Marco, 
Arenda&Joep en de kabouterploppers 
waren de gelukkigen. 
Aan het eind van de middag volgden de 
pannenkoeken, waarna in het café van een 
film en een ijsje werd genoten. 

13 



Tilproat Woltersum 24^ jaargang nummer 1 september 2006 

a s 

Hoofdv/eg 23 
9795 PA Woltersum 
Tel.: 050 - 302 15 55 

lERENSECIAALZAAK 

stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581 

Wij bezor0en iedere 

donderdag gratis bij u thuis 

Bij ons dagelijks te verkrijgen: 

VERSE EIEREN 

van Frellandhennen 

Dat zijn kippen die ook buiten kunnen schanelen 

Het geeft net iets meer aan het ei 

Tevens op afspraak thuis t>ezorgd 
of op te halen bij ons stalletje 

Fam.W.Lalkens 
Eemskanaai nz 4 9795 TB Woltersum 

tel: 050-3022028 

P L U S 
S T O R T E B O O M 

S u p e r m a r k t e n 

D r o g i s t e r i j 

T e n B o e r 

Tel: 050-3021497 

AlsheP(qoedeii (qoedKoopmePzijti! 
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De barbecue was een succes en de 
fruitsalade ging tot op het laatste schilletje 
appel op. Heerlijk. 
Het opruimen was vrij snel klaar, geen tent 
afbreken, geen strobalen opruimen. Heel 
fijn dat we kunnen uitwijken naar ons 
dorpshuis, maar het veldje bij de molen is 
net iets sfeervoller. 

Ik heb horen fluisteren dat er volgend jaar 
misschien wel weer getimmerd kan worden 
op het zomerkampje?? We zulUen het wel 
meemaken. 
Iedereen die het zomerkampje mogelijk 
heeft gemaakt kan voldaan en tevreden 
zijn. - p . = : c 

Fijn ook dat het kampje gesponsord werd 
door :Rabo bank, CSM-fabriek , 
vereniging dorpsbelangen ,stichting 
dorpshuis, Harmke Ruben, VW,Lorentini, 
Martha enRinus en de supporters 
vereniging. 

Een nieuwe bewoner fieeft zijn entree gemaald: 

Op 1 september is geboren: 
Thijs Gerhardus Albert 

Zoon van Robert enTinIce Smit. 
Een mooi liereitje met alles erop en eraan.! 

15 

Try-out in Woltersum. 

Dinsdag 29 augustus was er een ware 
voorstelling in het atelier van Hanna van 
Wel aan de KoUerijweg 32. 
Hanna had en aantal mensen uitgenodigd 
om te komen kijk en luisteren. 

De dame die zong, leek als 2 druppels 
water op Hanna, dat was wel even vreemd, 
want je dacht eigenlijk dat Hanna er stond. 
De meneer die gitaar speelde leek er 
gelukkig helemaal niet op, want anders 
was het wel heel erg verwarrend geweest 
voor de allerkleinsten onder ons. 

We werden allemaal uitgenodigd om 
vrolijk mee te musiceren met sambaballen, 
belletjes en een tamboerijn. 
In het begin waren de kinderen (en ook de 
ouders) wat verlegen, maar dat duurde niet 
lang. Wanneer Je zo dichtbij zit moetje 
wel mee doen.Eén jongetje was zo 
verlegen dat hij zelfs zei dat hij naar de 
tandarts moest! 

Er waren ook kleine toneelstukjes 
tussendoor over : "opa met de bivakmuts". 
Opa moest zo nodig plassen. Dat heeft hij 
trouwens niet gedaan. Volgens mij moet 
hij nog steeds, die arme man. 

Na een half uur was het afgelopen, maar 
zoals het hoort hebben de artiesten nog 2 
toegiften gedaan en toen was het echt 
doan. 

's-Avonds voor het slapen gaan werd in 
menig huis nog een herhaling van de 
voorstelling gegeven. Je moet toch het 
moment van naar bed gaan zo lang 
mogelijke uitstellen en op deze manier kon 
je aan pappa of mamma, die er niet bij 
geweest waren vertellen wat er allemaal 
ten gehore was gebracht. 

Dick en Tine hartelijk bedankt! 
Wat worden we toch cultureel in 
Woltersum. 

JPM3. 
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TOM KRABBENDAM 
TIMMERWERKPLAATS 

KoUerijweg 7A 

9795 PL Woltersum 

Telefoon 050 - 3022899 

WERKPLAATS voor 
HOUTBEWERKING 
& RESTAURATIES 

Loonbedrijf SMINIA 

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

Mobiel: 06-51510276 

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

C A F E 

QUATRE BRAS 
Rijksweg 81 Ten Boer 

Tel: 050 - 3021402 

* Ruime Bar. 
* 2 D a r t b a n e n . 

* Prima keuken. 
* Weekends geopend tot ? uur. 
* Terras met bediening. 
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Is t puutoal mit oa of sums mit ao... ? 

(Ede Staal: Grunnegers veur beunners) 

grunneger 

toal 
proaten 
verstoan 

lezen 
schrieven 

Cursussen Grunneger Toal 

"Snoetjeknoweln": vrijen,zoenen... Dat 
het Gronings barst van de mooie woorden 
blijkt uit het grote succes van de verkiezing 
tot het allermooiste Groninger woord, het 
afgelopen jaar gehouden door het Dagblad 
van het Noorden. Dat al die woorden 
samen een prachtige streektal vormen, 
blijkt uit de animo voor de cursussen 
Grunneger toal, gegeven door Stichting 
Gunneger Toal. 

Het Huis van de Groninger Cultuur en het 
Bureau Groninger Taal en Cultuur van de 
Rijksuniversiteit Groningen organiseerden 
in 2005_ een (voorlopig éénmalige) 
docentenopleiding Groninger taal- en 
letterkunde. 
Een twintigtal leerlingen werd opgeleid om 
in stad en provincie gecoördineerd en 
betaalde volwassenencursussen Gronings 
te geven. 

In het seizoen 2005-2006 heben een 
twaalftal van deze docenten door de gehele 
provincie met veel enthousiasme de eerste 
cursussen Grunneger toal veur 
begunners gegeven. 

Inhoud van de lessen. 

In de lessen ligt de nadruk op de Groninger 
streektaal: de spelling en de grammatica 
worden behandeld, maar ook de Groninger 
literatuur. Eventueel worden uitstapjes 
gemaakt naar geschiedenis en andere 
cultuurvormen. 
Siemon Reker schreef speciaal voor deze 
cursussen geheel nieuwe taalboeken: 7ba/ 
Noord-Groningen, Goidag, Toal Oost-
Groningen, Toal West-Groningen; 
Haimy Diemer en Jakob Loer stelden een 
bloemlezing samen uit de Groninger 
literatuur vanl792 tot nu: Twee eeuwen 
Gronings, 'n golden toal. 

De beginnerscursus bestat uit 15 lessen van 
2 uur. Als men de beginnerscursus heeft 
afgesloten met het behalen van het 
getuigschrift, kan later een vervolgcursus 
(10 lessen) worden gevolgd. 

Gezien de grote vraag nar een cursus: 
Gronings spreken, Grunnegers proaten, 
voor cursisten die de spreektaal (nog) niet 
machtig zijn, is de Stichting doende om 
voor deze doelgroep ook een passend 
cursus spreekvaardigheid op te zetten. 

Als er voldoende animo is in het dorp 
kunnen wij een cursus laten organiseren m 
Woltersum. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Lenneke Brik of Harry Wassing. 

Elk gaait zien koers, 
Ik op zien boers. 

Den ais wat vlots, 
Den ais wat stoers 

(Peter Visser: t Weer ien spaigel) 
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nm l i l ̂ 1 

VAN èlecïï & BAKHRU 

, u w b r o o d e n b a n k e t 

H. Westerstraat 18 • 9791 CT Ten Boer 
Telefoon 050-302 1227 

Voor al uiy sniibloemeiir 
|)ofplanfen, kadoartikelen 

Bloemenhuis 

ff 

koopmansplein 4 
9791 ma Ten Boer 
lel. 050-3022150 

Ook tforzorgen wij uw 
Graf. Bruids en andere 

Gelegenheidswerken 

ff 

Een thuis voor u hond 

* Uw hond krijgt hetzelfde voer als thuis. 

* 4 keer per dag wandelen. 

* Spelen op het veld. 

* Gratis video film van uw hond. 

(bij verblijf van minimaal 1 week) 

Arend &Tineke 

KoUerijweg 82 

9792 TH Wittewierum 

Tel: 050-3023989 

AGRISHOP 
d i v e r s i n g r o e n t e n & fruit 

Directe boerderijverkoop 
• groenten & fruit 
• aardappelen 
• scharreleieren 
• vlees 
• boerenzuivel 
• salades & rauwkost 
• brood 

Dorpsweg 1 Garmerwolde 
Tel. (050) 4042921 / 5418462 

Fax (050) 4042922 
Goeö en gezond van de boerengrond 
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Vereniging voor Dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Hoi, allemaal! 

Sinds de vorige krant is er wel weer wat te 
vertellen. We hebben 4 keer vergaderd met 
het bestuur (de laatste keer was ook Harry 
er weer bij!) en 1 keer met burgemeester 
en wethouders. 
In ons vergaderschema is donderdag 9 
november veranderd in dinsdag 7. 

In "klein verband" hebben we een 
teambuildersdag gehad op het 
Lauwersmeer op de boot van Rene en 
Ingrid. Op eigen kosten, natuurlijk. 
Er is, namens de leden van de 
dorpsvereniging een draadloze microfoon 
geschonken aan de 125 jarige 
ijsbaanvereniging. Altijd handig om te 
weten, nietwaar? 

De proef met het schoonmaken van de 
gifpijp is begonnen in Delfzijl. Daarna 
volgt de stad en dan de rest. In 2008 moet 
de klus geklaard zijn. We houden jullie op 
de hoogte. 

In de Dobbestraat kun je tegenwoordig 
ook tussen de bomen parkeren. Daar zijn 
grasstenen gelegd. Ik hoop dat de narcissen 
het overleefd hebben en dat iedereen die 
daar parkeert respect heeft voor de bomen! 

Over de roeken kurmen we kort zijn: veel 
en veel te veel. Ik telde er laatst 300, 
minstens. Het dreigt een soap te worden 
zoals m Groningen met de stadsduif We 
hopen dit jaar met de werkgroep iets 
zinvoller te zijn met het terug dringen van 
de aantallen. 

Zijn jullie al in de gerestaureerde kerk 
geweest? Hebben jullie de plaquettes, die 
op verschillende plaatsen zijn ingeplaveid, 
al bekeken? A l eens op het oude kerkhof in 
het kunstwerk gezeten? Wij juichen om al 
dit moois! 

De Roefeldag van 2007 is verplaatst naar 
23 juni omdat op de oorspronkelijke datum 
(16 juni) onze kermis en schoolfeest zijn. 

Goed nieuws voor hondenbezitters: met 
het toekomstige hondenpoepbeleid van de 
gemeente zal de hondenbelasting op 
termijn verlaagd worden en mogelijk zelfs 
afgeschaft. Maar dan moeten we wel 
meewerken. Meer berichtgeving volgt. 

Het oude zwembad aan de 
Bouwerschapweg wordt niet meer 
gecontroleerd door Provincie of 
waterschap. Die verantwoordelijkheid ligt 
nu bij de eigenaar. We vinden dit geen 
goede ontwikkeling; dergelijke 
onderzoeken zijn duur. We willen de vingei 
aan de pols kunnen houden. 

De "wipkip" is verplaatst, echter zonder de 
rubber tegels die wij voor de veiligheid van 
de peuters hebben aangeschaft, te 
gebruuiken. Het zal nog wel goed komen. 
Het beste maar weer. 

Moi, Lenneke. 
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PH.Pot b o u w b e d r y f 

onderhoud-
. - verbouw-

- renovatie -
- nieuwbouw -

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

OOK ADVERTEREN 
IN DIT BLAD 

DAT KANTEGEN 
DE VOLGENDE TARIEVEN 

114 ADV 14 EURO 
112 ADV 25 EURO 
I ADV 50 EURO 

R. STAYEN 050-3022266 
OF 

A. DOST 050-3023234 
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Iedere eerste zondag van de maand 
Open Atelier 

in de gemeente Ten Boer 

Tussen 13 en 17 uur zijn kunstenaars en ambachtslieden m 
hun werkruimte te bezoeken, hun werken te bezichtigen en 
is er informatie te verkrijgen over workshops, cursussen e.d. 

De deelnemende atelierhouders; 
Janny Westerhuis tekenares (Ten Boer) 
Martin Homeman kunstschilder (Ten Boer) 
Herbert Koekoek beeldend metaal (Thesinge) 
Hetty Boogholt schilderes/ fotografe (Garmewolde) 
Chris Ales pottebakker (Ten Post) 
George van Engelen ontwerper meubelen( Ten Post) 
Hanna van Wel schilderes (Woltersum) 

Dus kom eens langs van 13 tot 17 uur! 
Bij alle deelnemers is ook de route en adressen te krijgen 
Tevens is bij cafe "De Buren" in Ten Boer ook alle 
informatie beschikbaar tel; 050- 3021488 

SCHILDERLESSEN 

In mijn atelier geef ik iedere maandagavond 
teken/schilderles 
De lessen worden gegeven aan de KoUerijweg 32 van 19:30 
tot 21:30 
Vier lessen voor € 50,- inclusief materiaal 
Het is ook mogelijk een losse les mee te maken of met een 
groepje een dag of een dagdeel te komen schilderen. 
Heb je belangstelling bel dan gerust voor informatie of 
kom langs op de eerste zondag van de maand tijdens de 
open atelier route! 
Hanna van Wel 
KoUerijweg 32 tel 3022006 
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RIJLES? ALLEEN BU DE VAKMAN 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 

Rijksweg 185 - Ten Post 
C a r l 050-3024305 - C U r f f H I I I I I 050-3024306 

Graag tot ziens 
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n Kubes veur de klapbrug. 

„ A l dik tien joar hebben ze mie in t 
gezicht oetlaagd, as k woarschaauwde, dat 
ons laand op n duur n kikkerparredies 
wordt," zee Gerrit Jan Berend Witkop tot 
zukzulf,,, kiek ais even, dat zit zo, k mout 
mor ais tot doaden overgoan." 

Vaileg op onstwedderhöchte, tien meter 
boven hoog wotter, zat GJB zuk of te 
vroagen, hou of e t volk wakker schudden 
kon. Boeten regende t jong katten. Nait 
normoal. Juli was te dreug en te hait en in 
augustus leek t wel of de biebelse 
zundvloud op herhoalen was. 

„Binnen ain joar, de natste en de haitste 
moand. Kiek ais even, dat mout toch te 
denken geven, t weer wordt ekstreem, mor 
Jan mit t kort verstaand ropt:,,Hoera, twij 
wereld-rekords, dat wie dit as Nederlander 
mitmoaken meugen!" 
Ik geef ze op n braifke, dij rekords blieven 
nait laank stoan. As wie deurgoan mit t 
verswienhondjen van laand, lucht en 
wotter, t zei t weer nog hail aans 
oetpakken. Schoapen en koien hebben al 
blaauwe tongen, mor as wie hier tot knijen 
tou deur t laauwe wotter baggem blieven 
wie nait boeten schot en den hol k mie nog 
stil over melariamuggen en aal zuks tuug 
meer, zo zit dat." 

Om Nederlaand te overtugen van dat 
gevoar, wol Gerrit Jan B doarom tot aksie 
overgoan en wel zo, dat de media derop 
insprongen. Mor hou dat aan te pakken 
bleef hom n road-sel, totdat zien oog vol 
op n foto in t Dagblad, 
n Belg luit zuk in n kubes via Damsterdaip 
noar Delfziel drieven en dij haalfgoare 
kunstenoar kwam s oavens ook nog ais 
oetvoereg verbie op t.v Noord. 

Gerrit Jan Berend Witkop wus zodounde 
wat hom te doun ston. n Aark Van Noach 
baauwen, zat der nait in veur zien twij 
linkerhanden, mor'n kubes in mekoar 
flikken, zag e zuk wel kaans tou. 
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Zo kwam t, dat hounderboer Raaint Vos n 
vrumd vermik in t Heubultjebuursterdaip 
voaren zag. 
„ Verrek, mos kieken Stiene, nachthokken 
komen ons groates en veur niks in muit 
drieven. Of zol dij Belg n steuren in zien 
tomtom hebben?" Mit kulie, woar e toen 
mit aan t löskraben was, trok e t gevoarte 
noar zuk tou. Dat was tegen de zin van 
GJB, mor t kopke kowie , woar Stiene mit 
aankwam, sluig e nait of 

Kiek ais even, over n haalf uur lig k veur 
de brug in Heubultjeburen, Raaint, zo zit 
dat. Astoe t Haart van Neder-laand, tv 
Noord, t Dagblad en Maanske Lammers 
van t Bokke-blad veur mie bellen wilst, 
den lever ik mie weer over aan de stromen 
in t daip, zo zit dat.." 

t Wotterschop begunde, of duvel der mit 
speulde, oetrekend dou, op volle kracht 
wotter te lozen op t Wad, zo-dounde, tien 
menuten loater al, knapde de kubes mit de 
wotter-profeet inkluis tegen brug aan 
barrels. Geert Goudblond, dij veur de 
zoveulste moal terrasstoulen van de 
Waaiden dreugde, zag t meleur gebeuren 
en heurde n manspersoon om hulp roupen. 
As ervoaren bedriefshulpverlainer, wus e 
wat hom te doun ston en even loater zat 
GJB in n deken wikkeld achter n BB- tje 
bie te komen in de Waaiden. Geert kon t 
nittjen netuurlek nait loaten: 
„ GJB, dien wotterfobie- zek mor zeggen-
was die sikkom fetoal worden. Astoe der 

, nou mor wat van leerd best, want n klap 
van n brug- zek mor zeggen- is altied beter 
as n klap van n meulen. Boetendes, 
zolaank t wotterschop t wotter in dit tempo 
noar zee koegeit hebben wie in 
Heubultjeburen niks te vrezen. Laank leve 
t wotterschop- zek mor zeggen." 

GJB, sluig zien haartverstaarkertje 
achterover en wol zien kammeroad 
weerwoord geven, mor dou stapde 
Maanske Lammers van t Bokkeblad 
kompleet mit fotoapperoat jacht-waaide in 
en zakde hai zuchtend weerom in deken: 
„Ach loat ook mor, woorden hoalen toch 

• niks oet, kiek ais even, zo zit dat..." 
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Schilders- & Onderhoudsbedrijf 
Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Scfif/derwerk. Beglazingswerk, 
Wandafwerking, 
Verf en Behang, 
Renovatiewerkzaamheden. 
Kozijnen. Deuren. Dakramen. Enz, enz. 
Badkamers. Keukens. Sauna's. 

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

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

U o n b e d r i J f V a n 1 3 3 1 1 

I Cultuurtechnische werken 
1 Grondverzet 

Agrarisch loonwerk 
Eemskanaal z.z. 8, 9625 TK Overschild 

©(050) 302 12 15 of 06-51 122231 
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JAMMER JAMMER JAMMER "De verbouwing". 

Dan heb als dorp een goede voorziening 
voor de jeugd, waar we trots op zijn en dan 
nog gaat het mis 

Één biertje te veel leidt dan tot vandalisme 
en onbeschoft gedrag. 
Jammer dat sommige ouders denken:"ach 
wij zijn ook jong geweesf'het is toch niet 
zo erg. 
Zo erg is het echter wel. 
Wij blijven er ook op aandringen in zulke 
gevallen toch de politie te bellen. Het is 
bekend dat ze na één melding niet gelijk 
komen, maar na meerdere meldingen wel. 
Ons dorp is te leuk om zo maar genoegen 
te nemen met dit soort overlast. 
Laten we met z'n allen dat zo houden, dat 
kan alleen als de jongeren duidelijk wordt 
gemaakt dat ze verantwoordelijk zijn voor 
hun gedrag en daar dus ook de gevolgen 
van moeten inzien. 
Dit is dus wel een taak van de ouders. 
Voor zover we weten zijn de jongeren de 
laatste keer er duidelijk op aangesproken 
en we hopen dus van harte dat dit soor 
vandalisme niet meer zal voorkomen. 

Jongens doe ons een lol, een biertje oké, te 
veel bier niet, want jullie weten zelf wel 
dat de rem dan er ineens af is. 
LS. 

Er ging eens iemand op vakantie naar 
Portgal, maar er moest gebroken worden 
binnen de 4 muren. 
Ter goeder trouw gaf deze dame de sleutel 
af aan de"breeklui". 

Nou dat heeft ze geweten. Toen ze 
terugkwam was niet alleen de gehele 
keuken verdwenen, nee nog veel meer. 
A l het stof, van dat fijne rode spul was ook 
weg. Hoe was dat nou mogelijk? Totaal 
verdwenen. 
Stiekem hadden alle vrienden en 
vriendiimen zich begeven naar het huis aan 
de K.de Boerweg en waren aan het poetsen 
geslagen. 
Wasmachines vol kwamen schoon weer 
terug. Van gordijnen tot de jassen aan de 
kapstok alles kreeg een beurt. 
Waar zie je zoiets nog? 

Dit is het toppunt van waar een klein dorp 
zeer groot in kan zijn! 

De complimenten aan iedereen die mee 
heeft geholpen. 

Is dit géén prachtig verhaal? 

(naam inczender bij de redactie bekend.) 
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de Ploeg 

Q U I C K S T E P 
FLOOR 

Voorde 
complete 
woning
inrichting 
zit u bij ons 
op de 
eerste rang 

SIAAPKOMPAS 

WüiMNGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ 
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer , Tel.: 050 - 3021383 
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Natural Horsemans hip: 

Wil je ook echt contact krijgen met je 
paard?Het gevoel hebben dat er wederzijds 
vertrouwen en acceptatie is?Dat jullie elkaar 
kennen,erkennen en bovenal,elkanders taal 
spreken?Zo omgaan met je paard kun je 
leren.Om tot een subtiele en plezierige 
samenwerking te komen op basis van 
communicatie en respect,dat is toch eigenlijk 
wat iedereen het liefste wil? 

Tijdens de trainingsdagen en 
Naturalhorsemanship lessen leer je het 
kuddegedrag en de lichaamstaal van het paard 
kennen.Een paard is een kuddedier die een 
leider nodig heeft.Dat leiderschap kun j i j het 
paard bieden d.m.v lichaamstaal.Daarmee bied 
je het paard veiligheid en rust.Je beloning is 
medewerking op basis van 
vrijwilligheid,omdat je paard je erkent en 
respecteert. 

Veel paarden vertonen gedrag dat door de 
eigenaar als ongewenst wordt ervaren.Door 
inzicht te krijgen in het natuurlijke gedrag van 
het paard (en inzicht m effect van je eigen 
gedrag)zijn een aantal gedragingen snel en 
eenvoudig om te buigen naar gewenst gedrag. 

Bijvoorbeeld het paard: 

Krijg je moeilijk uit de wei. 
Sleurt-trekt je mee aan het halster. 
Duwt je opzij,gaat op je tenen staan. 
Vind borstelen-aanraken niet fijn. 
Blijft niet stilstaan bij het zadelen-opstijgen. 
Heeft singelnijd. 
Is sloom of juist voorwaarts. 

Is meer bezig met zijn omgeving dan met 
jou. 
Is erg schrikachtig. 
Bijt,bokt of steigert. 
Reageert niet goed op zit of beenhulpen. 
Is hard in de mond. 
Wil niet of moeilijk op de trailer 

Naturalhorsemanship biedt hierin praktische 
oplossingen.Maar vooral ook als je geen van 
bovenstaande problemen hebt met je paard 

biedt Naturalhorsemanship je een scala aan 
mogelijkheden en technieken voor een 
wezenlijk en plezierig contact met je paard. 

Hallo paardenfan!, 
Lijkt het je ook wat om samen met je paard of 
pony zo'n training te volgen,dan kun je je 
opgeven en voor info bij Janet Klinkhamer 
Kerkpad 17 tel.050-3024797.Want 9 december 
komt Janet Bos naar Woltersum om in de 
rijhal van Nienke Post een training 
paardentaal te geven. 
Er kunnen 8 tot 10 deehiemers meedoen.De 
kosten zijn 55 euro p.p en paard,ook kunnen er 
toeschouwers komen vanaf s'middags de 
kosten hiervoor zijn 10 euro. 
Ben je gemteresseerd,neem dan z.s.m contact 
opmetmij,VOL IS VOL!! 
Groetjes Janet Klinkhamer 
P.S Hier nog even de site van Janet Bos 

www, incontactmet-paarden. nl 
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WIST U DAT: 

Wij een te gek bruiloftsfeest hebben gehad? 

Wij iedereen willen bedanken 

Wij zonder jullie niet zo'n gaaf feest hadden 
gehad 

Wij hierbij dus zeggen: 
Lieve, Ueve mensen 
Dank je wel! 

Hedde & Corien. 

Nieuwe Bewoners. 

Met deze rubriek kan ik nog wel een tijdje 
vooruit, want er zijn toch redelijk veel 
nieuwe bewoners hier in het dorp. 

Dit keer was ik te gast bij Linda Dijkema en 
Peter Everts aan het Kerkepad. 
Peter is psycholoog en organisatie 
adviseur.Linda werkt sinds kort ook in het 
bedrijf van Peter. Daarvoor zat ze in het 
onderwijs. 
Ze hebben 2 kinderen; Feyoan dochter van 
15 jaar . Een leuke meid, die op het Terra 
College in Winsum zit. Ze is dol op 
paardrijden. 
Reinier is , de zoon is 8 jaar en gaat hier in 
Woltersum naar school, waar hij het reuze 
naar zijn zin heeft. 
Een groot deel van de kinderen in 
Woltersum speelt regelmatig in de tuin en 
maakt gretig gebruik van de trampoline. 

.Peter en Linda leerden elkaar in 1986 
kennen, toen Peter in Groningen studeerde. 
Het was dus logisch dat zij zich in de stad 
Groningen vestigden. 
Maar op een gegeven moment begon het te 
kriebelen, ze wilden ruimer wonen, het liefst 
in een dorp en toch niet te ver van een stad. 

A l met al hebben ze zo'n drie jaar de 
woningmarkt verkend. Linda was verslaafd 
aan Funda, elke dag werd er wel gekeken of 
er weer een woning bij gekomen was, die 
misschien aan de verlangens voldeed. 
En toen kwam Wo Itersum.... 
Het werd zoals bij meerdere nieuwe 
bewoners hier Liefde op het eerst gezicht. 
Niet zo verwonderlijk want Ben Wijnen had 
al heel wat verbouwd en er iets moois van 
gemaakt, al was het nog niet af 

Ik heb een rondleiding door het huis gehad, 
en aangezien ik de woning nog kende m de 
oude staat viel mijn mond regelmatig open 
van verbazing. 
Het werkelijk een prachtig huis geworden 
voorzien van alle moderne wooncomfort. 
Het lijkt net of ik nu een verkooppraatje 
houd, maar ik moet zeggen dat ik behoorlijk 
onder de indruk was. 
Het is te veel om het allemaal te beschrijven, 
maar van super keuken, tot geweldige 
kamers voor de kinderen, een vide waardoor 
je het hele woongedeelte kan overzien, het 
zou niet misstaan in een lux woontijdschrift. 

Rest mij verder te vertellen dat Linda en 
Peter heel leuke spontane mensen zijn en ik 
daar zeer gastvrij ben ontvangen. 
Ik hoop dat ze lang en met veel plezier in 
ons dorp mogen wonen. 

LS. . . . . 
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Vanuit de school. 
De zomervakantie is voorbij en er wordt alweer hard gewerkt. 
We zijn begonnen met 52 kinderen en daar komen de komende tijd nog een aantal bij. Na de 
zomervakantie zijn Sam, Tes, Erwin en Myrthe bij ons op school gekomen. We wensen ze 
allen een fijne tijd toe bij ons op school. 
Het mooie weer van nu geeft ons nog een beetje een verlengd vakantiegevoel. 
De werkelijkheid is echter anders, er moet wat gebeuren. 
We gaan de komende periode aan de slag met de kinderboekenweek. Dat doen we in de vorm 
van een project. U zult daarover in de volgende krant meer lezen. 
Binnen het team van de Huifkar Woltersum is het een en ander veranderd. 
Juf Karin Koopmans is de nieuwe juf, die naast ju f Hendrina groep 3,4 en 5 doet. 
Juf Janneke van groep 1 en 2 verwacht in maart haar derde kindje. We zijn erg blij voor haar 
en haar man. 
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De eerste schoolweken 
De eerst schoolweken waren wel leuk 
We hebben nieuwe boeken gekregen 

Heat werk in die boeken is niet zo moeilijk gelukkig 
We moesten de eerste dag direct al aan het werk 

Maar het was gelukkig niet zo veel 
We hebben ook al veel buiten gespeeld omdat het mooi weer is 

En we hebben ook kartonnen dozen geschilderd 
Voorde opening van de kerk 

Dat was wel leuk 

Alwin en Arjan. 

(Xr\o%x\t 
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V E R E N I G I N G E N 

september 2006 

In iedere dorpskrant plaatsen we een 
overzicht van actieve verengingen in ons 
dorp. Uit ruimtebesparend oogpunt hebben 
wij ervoor gekozen alleen de naam (en het 
telefoonnummer) van de secretaris en het 
(eventuele) emailadres van iedere 
vereniging te plaatsen. 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te 
Woltersum (50-3022266) of mailen naar 
tilproat(g),kpnplanet.nl 

X Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
(tijdelijk)secretaris:L.Brik 050-3023277 
E-mail: 
dorpsbelangen. woltersum(g),kpnplanet.nl 

^ -f»^ Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 
Secretaris: S.Lubberts 050 -3023500 

A Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: J.Huizinga 050 - 3021390 
Wedstrijd-Secretaris: 
F.van Dijk 050 - 3023393 
E-mail: bestuur(a),svwoltersum.com 

X Supportersvereniging Woltersum 
Secretaris: 
S.Steenhuis-Hoving 050-3023558 

> IJsvereniging 
Secretaris: S.Lubberts 

X - V W Woltersum 
Secretaris: S.Smit 

050-3023500 

050-3022545 

^ Stichting peuterspeelzalen 
Gemeente Ten Boer 
Adm. A. van den Enden 050-3021432 
E-mail: www.peuterspeelzalen-tenboer.nl 

^ Toneelvereniging "Old Egypte" 
Secretaris: M.Roelvink 050 - 3024082 

V Ouderraad OBS "De Huifkar"Woltersum 
Secretaris:J. Klinkhamer 050-3024797 
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y Begrafenisvereniging 
Secretaris: 

^ I.Dost-Hamminga 050-3023234 

K Begraa^laats Woltershof 
Secretaris: E. De Boer 050 - 3021913 

^ Kerkenraad Woltersum 
Scriba: J Everts-Fluks 050-3021416 

^ Vogelvereniging "De Kardinaal" 
Secretaris: G.H.Woltjer -t̂  ̂ 2 . 'SS' 18 

^ Biljartclub Het Groene Laken 
Secretaris: J.Venema 050 - 3023062 

K Biljartclub 
Secretaris 'S:.Schoonveld 050 - 3021350 

X" Dartclub Woltersum 
Secretaris: E. Kiewiet 06 -44756559 

X Klaverjasvereniging "Ruiten Troef' 
Secretaris: P.Nieborg 050 - 3022823 

Jeugdsoos "De Kar" 
Secretaris: J.Dameviel 050-3021437 

X Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink 050 - 3024082 

Buurtvereniging Dobbestraat 
—^ Secretaris: H.Blink 050 - 3094547 

X Buurtvereniging Bijbelgang 
7 

Secretaris: i/^te^wccr i, lo^. 

Buurtvereniging Het Kerkpad 
Secretaris: M.Steijvers 050 - 3024253 

X Buurtvereniging KoUerijweg "Op 't End' 
Secretaris: 
T.vanDijk-RiUema 050-3023021 

>f Buurtverband Bouwerschapweg "Lombok" 
Secretaris: I.Dost. 050 - 3023234 
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