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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. 
 
 
 

Kopijsluiting: 
Vrijdag 
 7 december 2007 

Hallo Woltersummers, 
 
Wat hebben we een prachtig schoolfeest 
gehad. 
Iedereen heeft er van genoten. Zelf heb ik 
een poosje naar de zweef zitten kijken, een 
heerlijk gezicht al die glimmende snoetjes 
en wapperende haren. 
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad. 
Jammer dat op de laatste dag in de school 
werd ingebroken. Naar voor de kinderen 
die zoiets op de eerste schooldag moesten 
ervaren. 
Ook misselijk is het legen van het busje in 
de eierkar. 
We hopen van dergelijke criminele 
activiteiten verder verschoond te blijven. 
Met frisse moed beginnen we nu dus weer 
een nieuw jaar Dorpskrant.Bij het maken 
van deze krant realiseer ik me ineens dat 
dit het 25e jaar is dat wij bestaan als 
dorpskrant. Geweldig toch !! 
Ik hoop dat jullie allemaal blijven 
bijdragen aan een leuke inhoud. 
 
Groetjes, 
 
Ingrid Stayen 
 
============================== 
VERHUISBERICHT 
 
De familie Houwing is verhuisd van 
Froombosch naar :Schoolstraat 43 
                              9541 CG Vlagtwedde 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
 
Het schoolfeest was een daverend succes! 
We werkten voor het eerst met een heus 
draaiboek. Inmiddels hebben we dat al 
weer aangepast,want we kregen naderhand 
nog wat tips en suggesties. 
 
De jury kwam dit jaar van de Groene 
School uit Winsum. De twee  leerkrachten 
en hun vrouwen vonden het heel erg leuk 
om te doen en ze  namen hun taak zeer 
serieus! Ze hadden echt moeite uit al het 
moois  te kiezen. Er waren dit jaar maar 
liefst ZESTIEN wagens.  
 
Aan het gemeentelijk actieplan hebben we 
de volgende punten toegevoegd: 
 - de  dode boom in de Dobbestraat 
(vervanging deze winter); 
- verplaatsen van de hondenpoepcontainer 
naar een minder opvallende plaats bij de 
jeu de boulesbaan (ligt bij een commissie); 
 
 
 
 
 

 
 
 
-aanleg voetpad tussen Hoofdweg en 
Dobbestraat (dit is een zaak voor B&W). 
  
We zijn ook druk bezig de Provincie te 
overtuigen dat de gifput aan de 
Bouwerschapweg blijvend door hun in de 
gaten gehouden MOET worden.   
Op 12 september a.s. komt dit onderwerp 
aan de orde bij de vergadering van de 
Statencommissie Omgevingsbeleid en 
Milieu op het  Provinciehuis. De 
dorpsvereniging zal zich hier natuurlijk 
laten horen. 
 
 En tot slot zijn hier de vergaderdata (onder 
voorbehoud) van ons   
bestuur: - maandag 10 september, - 
donderdag 4 oktober, - maandag 5   
november, - donderdag 6 december, - 
donderdag 3 januari. Als je iets   
met ons wil bespreken, dan kan dat altijd. 
Geef het wel van te voren aan, dan kunnen 
we er tijd voor inruimen. 
 
 
Lenneke Brik 

 
 

Aan alle verenigingen en organisaties. 
 
Van verschillende kanten is het idee geopperd op in de dorpskrant een agenda te plaatsen van 
activiteiten van alle verenigingen/organisaties. 
Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer iedereen hier aan meewerkt, zodat er in elke dorpskrant 
is te lezen wat voor leuke dingen op cultuurgebied of feestelijkheden enz in ons dorp plaats 
vinden. 
Als redactie vinden we dat een heel goed idee. 
Dus mensen mail je programma voor de komende maanden naar:tilproat@kpnplanet.nl 
 
 
I.S. 
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Kerkconcert 
 
Op zondag 2 september woonden wij 
optreden bij in de kerk. 
Er werd gezongen door Annemieke van 
der Ploeg een uitmuntende mezzo-sopraan. 
Zij werd begeleid door Jelte Hulzebos die 
het klavecimbel bespeelde. 
 
Het was echt een streling voor het oor, wat 
een prachtige stem en Jelte was een 
virtuoos op het klavecimbel. 
De akoestiek in onze kerk leende zich hier 
prachtig voor. 
 
Er werden werken uitgevoerd van; 
John Dowlan 
William Byrd 
Constantij Huygens 
Louis Couperin 
Henry Purcell 
Suite voor klavecimbel. 
 
In het programma stond de tekst van de 
liederen zowel in het Nederlands als in het 
Engels. 
Het was een prachtige middag en we 
hebben er echt van genoten! 
 
I.S. 
 

 
 

 
foto:Mieke Steijvers 

 
             foto:Mieke Steijvers 
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                          Molenvriendenavond in Woltersum 
 

Wigbold Wierenga geeft een lezing over bijzondere plekken in de provincie Groningen 
 
 
2007 Is “Jaar van de Molens”. In het kader daarvan organiseert Het Groninger Molenhuis, de 
provinciale koepelorganisatie voor molens en molenliefhebbers, diverse activiteiten die de molens 
onder de aandacht van het grote publiek moeten brengen. 
 
Eén van die activiteiten is een speciale bijeenkomst voor alle liefhebbers van Groninger molens op 
woensdag 24 oktober in café De Witte Brug in Woltersum. Het Groninger Molenhuis heeft Wigbold 
Wierenga, kenner van het Groninger landschap, bereid gevonden een lezing te houden over die 
kleinschalige landschapselementen, zoals molens, waar een vergeten verhaal achter zit. Hoewel de 
spreker niet expliciet een molenkenner is, worden door hem wel die maalinrichtingen behandeld waar 
een bijzonder verhaal achter zit of die in zijn jeugd een diepe indruk op hem maakten.   
 
Programma 
 
19.00 – 20.00 uur  Bezichtiging van houtzaagmolen FRAM in Woltersum 
   Ook in de molen: verkoop ansichten en andere molenspullen 
vanaf 20.00 uur  Ontvangst in café De Witte Brug met koffie en thee  
20.30 uur   Lezing Wigbold Wierenga  
 
De avond wordt besloten met een hapje en een drankje.     
 
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.  
.  
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MODESHOW IN CAFE DE WITTE BRUG  
 Er wordt 21 september een leuke 
dames en kinder modeshow gehouden in 
Cafe de Wittebrug in Woltersum. 
Waarin de laatste winter mode wordt 
geshowd door bekende Woltersumse 
moeders met hun kinderen. 
 De deuren van het cafe gaan open om 
19.00 uur waar u wordt verwelkomd 
met een heerlijk kopje koffie met 
een plakje cake. Om 19.30 gaat de 
show van start, die ongeveer tot 
21.30 uur zal eindigen. 
 Na de modeshow is er gelegenheid om 
de kleding te passen en eventueel te 
kopen. Tevens is er voor mensen met 
een kleine knip ook leuke merk 
kleding te koop voor zowel kinderen 
als dames. 
 We hopen dat het een gezellige boel 
wordt de 21e en hopen u dan te mogen 
zien. 
 Entree is 2,50 en Vol is vol... 
 
 Er is helaas geen pin apparaat 
aanwezig, dus mocht er iets bij 
zitten dan graag contant betalen. 

Tevens mag er tijdens de modeshow 
niet gerookt worden in de zaal, ivm 
de nieuwe kleding. Uiteraard is er 
een pauze, waarin dat wel kan in de 
kroeg. 

 
 

 
Elke dins- ,vrij- en zaterdag op de VISMARKT te Groningen t.h.v. Hout-Brox 
 
Gratis bezorging op deze dagen rond 19.00 uur in Woltersum e.o. 
Geeft uw bestelling ( FRUIT en GROENTEN ) een dag van tevoren door bij 
K. de Boerweg 7 Woltersum , bel 06-51152431 of mail naar 
fruitvantil@live.nl en proef het verschil ! 
 
Al jaar en dag vers smaakvol klasse 1 fruit voor een kleine prijs op de markt. 

***Bennie van Til , K.de Boerweg 7  9795 PH Woltersum  06-51152431*** 



Tilproat Woltersum 25e jaargang nummer1 september 2007 
 

11 

Een impressie van het schoolfeest 2007 uit de bijbelgang.  
 
Onder het genot van een kop koffie/thee in de kroeg met de meeste bewoners van de 
bijbelgang komen de eerste ideeën van oude en nieuwe bewoners van de bijbelgang ter tafel. 
Daaruit ontstond het idee om een indianen dorp te realiseren. 
Al hoewel niet iedereen zich een goed beeld van dit idee kon vormen ging toch iedereen vol  

 
enthousiasme samen te werk.Men nam een taak op zich of deed dit samen met deze of 
gene,en zo werden er vele avonden samen met elkaar gewerkt en hier en daar ontstonden er 
nieuwe ideeën onder het genot van lekker eten, drinken en een hoop gezelligheid .Op deze 
manier kwam je op een andere manier met elkaar in contact,ook al gaat het niet altijd van een 
leien dakje het is leuk om op deze manier de kunstenaar in de mens te leren kennen.Ook de 
kinderen droegen hun steentje bij, voor de kinderen is het leuk om hun fantasie op hun beloop 
te laten gaan.Ook zo werden hun ideeën meegenomen. 
 

 
In deze dagen kun je de spanningen in het dorp vernemen. 
Iedereen is nieuwsgierig en vraagt wat elke straat maakt dit is toch de spanning die het 
schoolfeest elke keer weer leuk maakt.Vooral de laatste week is dit echt te merken iedereen is 
vermoeid maar toch gemotiveerd om de puntjes op de i te zetten de laatste dingen te maken en 
neer te zetten.  
 



Tilproat Woltersum 25e jaargang nummer1 september 2007 
 

12 

 



Tilproat Woltersum 25e jaargang nummer1 september 2007 
13 

 

 
 
Zo naderde 22 Juni   snel kijken bij een ander om te zien wat die heeft in de straat en hoever 
iedereen is.De laatste dag is aan gebroken dit werd gevierd met een brunch op de 
parkeerplaats in de bijbelgang.  
                                                    
 

 
Groot was ook de vreugde dat we de 1ste prijs hebben behaald Lucas nam deze prijs  in 
ontvangst .Een leuke bijkomstigheid was dat na het schoolfeest de attributen gretig van de 
hand werden gedaan, er was veel belangstelling voor .Al met al kunnen we terug kijken op 
een geslaagde leerzame en een gezellige periode. 
 

                                                                
Tot 2010   Carla 
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Nieuwe Bewoners 
 
Mag ik jullie even voorstellen aan: 
Maarten Punselie en Wemke Iepema, die 
kort geleden aan het Eemskanaal nr. 9 zijn 
komen wonen. 
Maarten enWemke woonden hiervoor in de 
Oosterpoort inGroningen. Het verlangen 
naar iets” buiten leefde bij Wemke al een 
poosje, Maarten had daar niet zoveel mee. 
Maar de dingen in het leven gaan vaak 
zoals ze moeten gaan 
 
Maar eerst even wat meer over de jongelui 
zelf. 
Maarten werkt in het UMCG als ICT-er op 
de afdeling support.Hij is een passioneel 
componist van elektronische muziek. Op 
zijn synthesizer maakt hij van geluiden 
composities.Daarom werd de garage 
omgebouwd tot studio.Dit is eigenlijk zijn 
lust en zijn leven, het liefst zou hij niks 
anders doen, maar er moet nu eenmaal 
brood op de plank komen. 
Een interview met hem is énig, hij is een 
enorme spraakwaterval en heerlijk 
enthousiast.Natuurlijk wilde ik wat meer 
uitleg over zijn muziek en wat ik heb 
begrepen ging het vooral om luisteren nar 
frequenties. Gelukkig vond hij het niet zo 
erg dat daar niet veel van begreep.Maarten 
heeft op de stedelijk muziekschool klarinet 
gestudeerd, maar dit instrument heeft hij 
jaren niet meer bespeeld. Voor hij in de 
ITC terecht kwam werkt hij veel als DJ en 
in de horeca en ook nog in een platenzaak 
Wemke leerde hij zeven jaar gelden 
kennen in Leeuwarden tijdens zijn studie. 

. 
 
Het is grappig om te zien hoe Wemke dan 
vertederd naar hem zit te kijken.,als hij 
zoveel achter elkaar aan het woord is. 
Zij is een stuk rustiger, dat is ook wel 
logisch want ze is verpleegkundige in het 
UMCG. 
Ze gaat als verpleekundige een opleiding 
in Longspecalisatie -longtransplantatie 
doen. 
Ze heeft op reumatologie gewerkt en op 
nog een afdeling die ik nu weer vergeten 
ben. 
In haar vrije tijd doet ze de universitaire 
studie Godsdienstwetenschappen. Nee dit 
geen opleiding tot dominee, maar echte 
wetenschappelijke studie over alle grote 
Godsdiensten.  
 
Doordat ze bevriend zijn met de familie 
van de vorige bewoonster, kwamen ze bij 
dit huisje terecht.Voor de familie was het 
een stukje troost dat er geen vreemden in 
het huisje van hun gestorven dochter/zusje 
ging wonen en ze er ook nog zo af en toe 
naar toe konden. 
 
Zoals ik al in het begin zei: de dingen gaan 
het leven vaak zoals moet.Wemke heeft 
har tuin en het buitenleven. De katten(3 
stuks) waarderen dat zeer. Maarten heeft 
zijn studio en kan naar hartelust 
componeren. En Barbara’s familie heeft 
het plekje een bestemming kunnen geven. 
 
I.S.

 
Volleybal. 
 
Een enerverende club volleyballers zoekt aanvulling op haar 
team. 
Niveau is niet belangrijk als je het maar leuk vindt. 
We trainen/spelen op woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur 
in het dorpshuis. 
Kom kijken en meedoen met deze gezellige club 
volleyballers! 
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Bedrijven in en om Woltersum 
 
Wie kent ze niet? Martha en Rinus, onze 
eigen “kruidenier” 
Twee hele fijne mensen, die altijd voor 
iedereen klaar staan. 
Het kruideniersbedrijf bestaat al heel lang. 
De ouders van Martha hebben het bij hun 
trouwen in 1937 overgenomen van 
Hekman.  
Dus eigenlijk is het wel een feestje waard, 
want reken maar uit 70 jaar! Welke zaak 
houdt het zo lang uit. 

Martha hielp haar vader, na het overlijden 
van haar moeder al regelmatig in de zaak. 
Toen vader ook wegviel, wilden ze eerst de 
zaak verkopen. Martha en Rinus woonden 
toen nog met hun drie kinderen in de 
Dobbestraat. 
Het dorp wilde echter graag dat de zaak 
behouden bleef en dus verhuisden ze naar 
de Hoofdweg. Terug naar Martha’s 
geboortehuis.(op de foto de winkel in 
1982,er was brand bij de buren) 

 
.
Rinus werkte bij Niestern Sanders als 
metaaldraaier ook wel verspaander 
genoemd 
Daarnaast hielp hij Martha zoveel 
mogelijk. Want boodschappen moesten 
ook bezorgd worden. Martha’s broer Rieks 
heeft dat ook heel lang gedaan. 
Tot vreugde van de dorpelingen werd er 
ook nog een postkantoor gevestigd. Dat 
was voor iedereen een uitkomst. 
Want bij Martha kon je van acht tot zes 
terecht. En vooral de ouderen in het dorp 
voelden zich veilig, want geld opnemen bij 
Martha was immers net of je eigen familie 
het deed. 
Jammer genoeg werd het te duur voor de 
de PTT en moest er mee gestopt worden. 

Van de omzet moeten ze het niet hebben, 
want je verdient eigenlijk weinig tot niks, 
maar toch blijven ze hun diensten verlenen 
en niet alleen in de winkel. 
Rinus traint ook nog de jeugd bij het 
voetballen en Martha is druk in het 
verenigingsleven. 
(waar zijn ze geen lid van) 
 
Je doet nooit vergeefs een beroep op 
ze.Rinus plakt de banden van de kinderen 
en heeft iemand een probleem met 
draaiwerk, dan is hij altijd bereid te helpen. 
Praten doen ze daar niet over, want ze 
vinden dat zelf heel gewoon. 
Als Woltersummer ben ik maar wat blij dat 
er nog zulke mensen bestaan. 
I.S.
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Jury beoordeling schoolfeest. 
 
Wagens 

 
1e prijs: K.de Boerweg met “kasteel en draak” De enige wagen waarbij wagen en trekker één              
geheel vormen. Technisch zeer goed met rookblazende draak 
 
2e prijs: fam. Strijk met “Frouk en de draak”  Mooi vormgegevan draak, prachtige kleuren.               
Technisch goed uitgevoerd. De kleding van Frouk erg mooi 
 
3e prijs: Kollerij weg met “cars/formule 1”  Wat gemist werd in de straat zagen we terug in de 
wagens  Mooi vormgegeven, lekker veel kinderen in de auto. 
 
Groepen/individuen 
 
1e prijs:  Amy Wietsma met “dalmatiër”  Héél mooi gekleed en opgemaakt 
 
2e prijs:  fam.Tammeling met “versierde fietsen” Mooi versierd, leuk met de paardenhoofden 
en paardenstaarten 
 
3e prijs:  Ruiters.  Keurig verzorgde en opgezadelde paarden. 
 
Erebogen. 
1e prijs: “Boeken”Dobbestraat. Combinatie straat(boeken)+boog gaf de doorslag. 
               Past goed bij elkaar. Mooi vormgegeven! 
 
2e prijs:” Ongezond” Kerkpad  Heel origineel, wat een werk! 
 
3e prijs:  deWitte Brug. Mooi groen met ingeweven bloemen. 
               Veel werk.De combinatie groen/witte brug. 
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Straten. 

 
1e prijs: Indianen Bijbelgang.  Ingepast in de straat. Jong en oud doen mee. 
              Heel veel variatie. Filosofische teksten ter ondersteuning.  Indianen muziek. 
 
2e prijs:  Klimaatverandering Kollerijweg.  Verschillende onderdelen. Mooi vormgegeven 
thema”s  Ondersteuning d.m.v teksten en gedichten 
3e prijs: “ongezond/gezond”kerkpad. Actueel. Herkenbaar door de hele straat. Gericht op  
kinderen/uitgevoerd door kinderen(school)   Verrassende vondsten. 
 
 
                      
               
          . 
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Boeken 
Mocht uw boek er niet tussen liggen, kunnen wij het altijd voor u bestellen. 

Kraamcadeautjes  
Prachtige collectie (exclusieve) kraamcadeaus, bijvoorbeeld van Kaloo en Liliputiens, 

Kindercadeaus 
Kleurrijke collectie voor verschillende leeftijden 

Cadeau-artikelen en kaarten 
Bijvoorbeeld derde- wereld-artikelen van Kinta, zoals schalen en tassen. 

Snoep 
Ouderwetse en nieuwe lekkernijen. Tevens (luxe) thee-/koffieboeketten en 

themaboeketten. 

Wij zijn geopend: 
 

Dinsdag t/m vrijdag 

9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur 

Zaterdag 

9.00-17.00 uur 

 

Hendrik Westerstraat 26b Ten Boer 050-3024646 
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Fotoimpressie schoolfeest 2007 

 
Foto’s en montage door Mieke Steijvers 

 
 
Schoolfeest juni 2007 
 
Het was weer zover. Eens in de drie jaar is er feest in het dorp. Al vroeg merk je de 
geheimzinnige sfeer die er rond dit festijn hangt. Iedereen is bezig met of de straat, of een 
wagen, of allebei. Iedere keer denk ik: “het kan bijna niet mooier, er is weer zoveel werk 
verricht.” Maar het was weer mooier, er waren weer meer wagens, mooie wagens en de 
straten waren geweldig. Er is weer zoveel samengewerkt. Fantastisch. 
Het vraagt veel voorbereiding en tijd, maar het is zo goed voor het dorp. Het is de manier om 
je buren eens op een andere manier te leren kennen. Ook naar buiten toe is het goed voor het 
dorp. Je hoort van veel mensen alleen maar lof. Een jurylid zei terecht: “waar een klein dorp 
groot in kan zijn”. Dan voel ik toch enige trots. Het is weer gelukt, het was weer een 
fantastisch weekend. Even twee jaar bijkomen en dan gaan we weer. 
Ditta 
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Fotocollage schoolfeest 2007 
 

 
 

Foto’s en montage door Mieke Steijvers 
 
Iedereen blij. 
 
Uit deze foto’s blijkt wel hoe geslaagd het schoolfeest was. Allemaal blije gezichten! 
Je kunt ook wel stellen dat het hele feest er één was om in de boeken te noteren. 
Het weer werkte grotendeels mee(even niet tijdens de optocht)  en alles liep zoals het lopen 
moest. 
Zelfs de paarden. Wat een prachtig gezicht is dat toch. Is het iemand opgevallen dat ook de 
paarden in het weiland hun rondjes meeliepen? Alsof die meededen met de show. 
We zijn blij (alweer) met al die Woltersummers, die zich zo ingezet hebben om ons 
schoolfeest tot een enorm succes te maken. Bedankt Woltersum! 
Ingrid  
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Het culturele programma van de kerk in 
Woltersum heeft een succesvol begin 
gemaakt met een optreden op 2 September 
van de mezzosopraan Annemieke van der 
Ploeg, met op klavecimbel Jelte Hulzebos. 
Bijna 50 bezoekers genoten van onder 
andere oude muziek van Henry Purcell en 
delen uit de opera’s van Claudio 
Monteverdi.  
 
Het eerstvolgende programma is op 
zaterdagavond 13 oktober om 20.30 uur.  
Dan speelt Blue Breeze, een band met 
zanger Jan Gramsbergen, op de drums 
Lucia Hebers, en de gitaar wordt 
bespeeld door Hans Elmers, de bas door 
Ed Hartman.  
Ze spelen Rhytm and Blues en Soul. 
 
Van 22 september tot en met 28 oktober 
is de kerk iedere zaterdag- en 
zondagmiddag geopend voor fotografisch 
werk van de Stichting Circuit.  
 
 

De komende maanden staat op iedere 
zondagmiddag een programma gepland. 
Vanaf 14.00 uur zijn er optredens van zeer 
uiteenlopende aard. In de pauze staat koffie, 
thee en frisdrank voor u klaar in het 
Voorhofje. En daar kunnen we ook nog 
naparaten onder het genot van een 
consumptie. 
 
Op 4 november is een optreden voorzien 
van het Christelijk gemengd koor Excelsior 
uit Ten Boer. 
 
Fre Schreiber, bekend van TVNoord komt 
op 2 december om u te vermaken met 
midwintervertellingen. 
 
Verder verwachten we in december enkele 
activiteiten van andere organisaties. Het 
projectkoor van Woltersum bereidt een 
optreden voor en ook de VVV heeft snode 
plannen voor een midwinter-feest op het 
kerkplein. 
 
Om alvast in uw agenda van 2008 te 
noteren:  
- 6 Januari  Dichters via de 

stichting Nije. 
- 3 februari   Ulteam theatersport  
- 2 Maart   Kronkels van 

Fivelingo 
- 6 April   Erik van Dort met 

‘De schoenlappers 
van Woltersum’ 

- 4 Mei  Erik Bulthuis vertelt 
een passend verhaal 
en op het orgel speelt 
Wim Boer 

- 2 Juni   De Big Band van de 
muziekschool speelt 
op het kerkplein. 
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Dikkema heeft alles in huis 

 
 

NOVALUX 
DIKKEMA 

 
 

H.Westerstraat 17 
Ten Boer 

Telefoon 050 3021498 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
IEDERE DINSDAGMIDDAG 

OP DE MARKT  IN TEN BOER 
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Zomerkampje 2007 
 
Het was niet alleen feest omdat er in 2007 
weer een zomerkampje in Woltersum werd 
georganiseerd. Maar er was groot feest 
omdat er al 25 jaar een zomerkampje wordt 
georganiseerd in Woltersum. Er is door het 
bestuur en dorpsbelangen extra aandacht 
besteed om dit belangrijke feit te vieren.  
 
 Ook hebben de dorpsbewoners gul 
gedoneerd en de Rabobank om extra zaken 
die een feest tot een feest maken te kunnen 
bekostigen.  
Daarvoor allemaal dank. 
 

 
 
Zo was er op de vrijdag een 
ballonnenoplaatwedstrijd. Alle kinderen 
hebben hun naamkaartje zelf versierd en 
geschreven. Na de middag werden alle 
ballonnen op de dijk opgelaten. Dat is een 
vrolijk gezicht die 45 stuks fel gekleurde 
ballonnen tegen de lichtgrijze achtergrond 
van de lucht . Er zijn inmiddels al een 
aantal kaartjes terug gestuurd, maar 
daarover later meer. Ook werd de tent 
versierd met de door de kinderen gemaakte 
slingers en vlaggen, bloemen en andere 
versieringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Een ander hoogtepunt was het maken van 
kleipotjes en kralen onder de deskundige 
leiding van kunstenares Rixt Wesselius .De 
handgemaakte kleipotjes werden in een 
veldoven op het terrein gebakken. 
Bij een feestelijk zomerkampje hoort ook 
feestelijk eten. 
 

 
 
 Zo heeft Ria haar handen uit de mouwen 
gestoken en voor alle kinderen poffertjes 
gebakken. Ria is al vele jaren van de 
vrijwillige partij voor het kampje en dat is 
geweldig. Het was dus smullen tussen de 
middag. Voor jong en oud. En als toetje 
werden er door Maaike suikerspinnen 
gedraaid. Heerlijk 
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. 
s ‘middags hield de feestvreugde niet op en 
gingen we o.a. sieraden maken, Ook 
werden er bolknopen gemaakt en konden 
er schilderijtjes geverfd worden. Dit alles 
onder begeleiding van vrijwilligers zoals 
Riette, Gerda, Marjan, Petra, Barbara De 
kinderen konden na afloop het 
zelfgemaakte mee naar huis nemen. 
 
  
De afsluiting de avond bestond uit een 
disco voor de kids en daarna kampvuur. 
 

 
 
Door de fam. Sparreboom kon de traditie 
om broodjes  te bakken in het kampvuur 
worden voortgezet. 
 
 Ook was er de mogelijkheid voor alle 
dorpsbewoners een hapje en drankje te 
komen nuttigen. Dit om ieder de 
gelegenheid te geven verhalen uit te 
wisselen over hun ervaringen als kind met 
het zomerkampje. Over vijfentwintig jaar 
Woltersums zomerkampje is immers wel 
iets te verhalen. Helaas, de opkomst was 
laag. Maar degene die er waren vonden het 
reuze gezellig. 
 

  
 
De avond werd na zonsondergang door de 
kinderen en begeleiding afgesloten met de 
traditionele rondgang door het dorp met 
fakkels en veel lawaai. Na een pauze bij 
Café de Witte Brug alwaar iedereen een 
lekker ijsje kreeg, ging de optocht naar het 
terrein terug waar de slapers nog even rond 
het kampvuur zaten en daarna moe maar 
vrolijk voldaan in hun tentje kropen. 
 
De zaterdag ochtend kwam voor hen die op 
het kampje zijn blijven slapen te vroeg. 
Om 745 uur was het opstaan en ontbijten. 
Om 10.00 uur begonnen de feestelijkheden 
weer. Deze keer op het sportveld waar een 
zeskamp met negen spelen werd gehouden 
  

 
 
Als hoogte punt was er een klimtoren voor 
de kinderen. Door hulp en begeleiding van 
o.a. Petra, Liza, Kelly, Monique, Denise, 
Jurgen, Dennis en Sayem werd de zeskamp 
een succes. Ook hier werd er in de pauze 
genoten van een suikerspin uit de 
suikerspin machine van de 
Suikeruni.Rein.Feenstra. 
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Na dat alle kids weer terug waren op het 
feestterein kon er worden gebroest en werd 
er gretig gebruik gemaakt van de 
kabelbaan. 
  

 
 
Waar elk jaar geweldig druk gebruik van 
gemaakt word en altijd onder toezicht van 
twee volwassenen. 
 In afwachting van de bbq hebben o.a. 
Monique,Hemma, Gerda en Ria het fruit 
van de Agrischop gesneden en verdeeld 
over schalen. 
  
Om vijf uur is helaas het 25 e jaar van het 
Woltersums zomerkampje voorbij. Er word 
door vereende krachten geholpen met 
opruimen van het feest terrein.  
 

 

Het water wordt afgesloten en de pipo-wc-
kar wordt teruggebracht naar bouwbedrijf. 
Pot. 
 
Alle vrijwilligers die dit jaar hebben 
meegewerkt en het zomerkampje tot een 
feest hebben gemaakt,  daarvoor hartelijk 
dank. Dat geldt ook voor de mensen die in 
de loop van vijfentwintig jaar belangeloos 
hebben geholpen in daadkracht of in 
goederen. 
 
Het terrein  bij de molen Fram is nu leeg, 
de kikkers, kraaien en de omwonenden 
kunnen voor een jaar weer rustig 
ademhalen en uitzien naar het 26e 
zomerkmpje van Woltersum. Tot volgend 
jaar. 
 

 
 
 
Het Zomerkampje bestuur. 
 
Jenny, Hennie, Gerrie, Tycho, Tjakelien en 
Madelene 
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Jeu de Boule avond te Ten Post , 
 
Op 17 07 2007 ,Zes uur op de fiets naar het 
strijdtoneel . 
We waren met 14 personen,waarvan 12 
personen mee konden doen, dus we 
moesten een paar keer wisselen.Onze 
kampioenen ,voor deze avond, waren 
Janny Hulshoff en Yneke Dijkema.Deze 
dames hadden alle vier partijen 
gewonnen.Op de tweede plaats kwamen 
Jan Dijk en Onno Blauw 
Eigenlijk had Ten Post gewonnen ,want zij 
hadden 12 partijen gewonnen met 31 plus 
punten en Woltersum had ook 12 partijen 
gewonnen ,maar met 31 min punten. Een 
kleine tegenvaller ,geen nood ,volgende 
keer beter. 
Tegen de tijd ,dat we weer naar huis 
moesten, stond de fietsband van Yneke 

leeg.Een geluk bij een ongeluk was ,dat 
Onno met de auto naar Ten Post was 
gegaan .Yneke bij Onno in de auto en 
Rinus Schoonveld,als dappere ridder,de 
fiets van Yneke mee genomen. 
We hebben een mooie avond gehad en daar 
ging het om. 

 
 
JK

 
 
Een paar receptjes uit de oudedoos. 
 

 
 

 
Hoeden schoon maken: 
Zuringzout met water .Met een borsteltje 
schoon maken.Als nieuw. 
 

 
Deze tip is misschien wel van pas,vooral 
nu het weer kouder wordt. 
Een zieken-drank.Een smakelijken drank 
voor herstellende zieken bereidt men uit 
vijf goudreinetten, die men van de 
klokhuizen ontdoet en in dobbelsteentjes 
snijdt. In een flinke kom gelegd,voegt men 
er zes eetlepels suiker bij en vijf tumblers 
kokend water.Dit mengels laat men 
gedurende drie uren op een warme plaats 
staan,waarna men de drank door een fijne 
zeef giet.Men geeft ze koud aan de zieke te 
drinken,desverkiezend en in overleg met 
den geneesheer, met een scheutje 
champagne of goede Bourgognewijn , men 

kan inplaats van appelen ook perzikken 
nemen.Misschien is dit nog wel wat. 
 

J.Kiel 
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Sponsorloop s.v. Woltersum 
      DONDERDAG 27 SEPTEMBER 
 
Deze ‘sponsorloop’ is een clubactie, die tot doel heeft om wat 
extra geld in te zamelen voor allerlei aktiviteiten van onze 
club 
 
Wat is een sponsorloop ? 
Elke deelnemer probeert, binnen de gestelde tijd, zoveel 
mogelijk rondjes te lopen. Elke keer als de finishlijn wordt 
gepasseerd, krijgt de loper een stempel op zijn stempelkaart. 
Bij vermoeidheid van de loper is wandelen toegestaan.  
Het parcours waar wordt gelopen is midden in het dorp. 
Start en finish Bijbelgang - K.de Boerweg en Hoofdweg. 
Voor de kinderen van 3 tm. 8 jaar is er een korter parcours. 
 
De sponsors 
Zoek zoveel mogelijk sponsors. Ga met de lijst naar je 
moeder, vader, broers, zusters, opa, oma, oooms, tantes,buren, 
kennissen, vrienden enz. 
Noteer op de sponsorkaart het bedrag per ronde, waarmee ze jou 
willen sponsoren. Neem je sponsorkaart mee naar de sponsorloop. 
 
Wie doen er mee ? 
Iedereen die onze prachtige vereniging een warm hart toedraagt doet 
mee. Dus jij, alle voetballers, gymmers, steppers, volleyballers, jeu de 
boulers, etc. supporters en vanzelfsprekend ook niet-leden. 
Kortom: iedereen van jong tot oud. 
 
Tijdschema sponsorloop 
• 18.15 uur              - Deelnemers aanwezig op Kerkplein. 
• 18.30 - 19.15 uur  - Kinderen van 3 tm. 8 jaar op korter parcours. 
• 19.15 - 20.30 uur  - Deelnemers vanaf 9 jaar en ouder. 
Het geheel zal muzikaal worden omlijst. 
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Feestje! 
 
Weer zin in een feestje, net als vorig jaar. 
Toen zijn we getrouwd, dat kan dus niet 
weer. 
Wat dan?: De opening van m’n atelier. Een 
naaifeestje dus. 
 
Om half zeven kwam de band en vanaf dat 
moment ging alles in sneltreinvaart. 
Opbouwen, inrichten etc. alles met de 
nodige zenuwen. 
 
Ongeveer 85 mensen hebben samen 
genoten van een te gekke band:The Blue 
Kings. 
Heerlijk gedanst en bijgekletst met een 
hele hoop lieve mensen. 
Velen met mij vonden het jammer dat het 
om 0.100 uur was afgelopen. 
Maar de jongens komen graag volgend jaar 
terug. 
Vanmorgen een sms-je gehad dat ze nog na 
zaten te genieten. 
 
Nogmaals allemaal bedankt en met name 
Peter&Linda, Hans&Anja. 
Pien 

 
 
 
 

C.O.    (The Blue Kings.com) 
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Vanuit de school 
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen, het 
schooljaar 2007 – 2008. De zomer heeft 
ons voor het gevoel even in de steek 
gelaten. We hopen nog op wat lekker 
buitenspeelweer voor de komende periode. 
Alle kinderen zijn weer een groep 
opgeschoven en er zijn tien kinderen naar 
het voortgezet onderwijs gegaan. Gelukkig 
komen er natuurlijk ook weer kinderen bij. 
Na de zomervakantie zijn Rik van 
Niejenhuis en Eline Knol bij ons op school 
gekomen. Ook kunnen we weer een aantal 
vierjarigen verwelkomen. Boris 
Sparreboom, Noor de Bruine en Dylan 
Dijkema komen in september en daarna 
zullen Sem en Indi Rozema in november 
komen. We wensen alle kinderen een fijne, 
gezellige en leerzame tijd toe op onze 
school. 
De groepen hebben gelukkig weer dezelfde 
leerkrachten, te weten: 
Groep 1/2  juf Janneke en juf Anneke 
Groep 3/4/5 juf Marije en juf Hendrina 
Groep 6/7/8 meester Joost 
 
De komende tijd zullen we op school weer 
aandacht besteden aan de herfst, de 
kinderboekenweek en tegen het eind van 
het jaar natuurlijk aan Sint Maarten, 
Sinterklaas en Kerst. Maar dat duurt 
gelukkig nog wel even. Alhoewel, je ziet in 
de winkels alweer voortekenen van de 
decembermaand.  
Dit schooljaar hebben we vroeg 
zomervakantie, eind juni al. In de maand 
juni zal dan ook weer de musical plaats 
vinden. We houden u op de hoogte. 
Als u toch eens vragen heeft, of iets van 
ons wilt weten, kom dan gerust langs. 
 
Met vriendelijke groet, 
Janneke, Anneke, Marije, Hendrina, Joost 
en Dieta 
 

 

 

 

 

Het oppimpen van de peuterspeelzaal 
 
We horen het steeds op radio en TV: de 
politie gaat strenger controleren op 
opgepimpte auto’s. Auto’s die er volgens 
de eigenaar net even iets leuker en stoerder 
uitzien dan ze al deden. 
Zo is het eigenlijk ook met de 
peuterspeelzaal. Op zich ziet het er wel 
goed uit, maar het kan leuker, het moet 
opgepimpt worden. 
De ouders van de peuters hebben zin om er 
mee aan de slag te gaan, maar het is een 
erg groot en hoog lokaal. Een paar extra 
handen zou dus geen kwaad kunnen. 
Draagt u de peuters een warm hart toe en 
vindt u het leuk om samen met de ouders 
het lokaal te verven? 
 Neem dan contact op met Gerrie 
Schotman, telefoon 050-5262046. 
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VERENIGINGEN 
 
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@kpnplanet.nl 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secretaris:H.Wassing          050 - 3022807 
E-mail : 
dorpsbelangen.woltersum@kpnplanet.nl  
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: S.Lubberts          050 –3023500 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: J.Huizinga         050 – 3021390 
Wedstrijd-Secretaris:  
F.van Dijk                           050 – 3023393 
E-mail: bestuur@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secretaris: 
S.Steenhuis-Hoving            050 – 3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: S.Lubberts         050 – 3023500 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: T.Huizinga        050 - 3023989 
 
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 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris:J. Klinkhamer       050-3024797 
 

 
Begrafenisvereniging 
Secretaris: 
I.Dost-Hamminga                050 – 3023234 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: E. De Boer         050 – 3021913 
 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: J Everts-Fluks          050 – 3021416 
 
Vogelvereniging “De Kardinaal” 
Secretaris: G.H.Woltjer 
 
Biljartclub Het Groene Laken 
Secretaris: J.Venema            050 - 3023062  
 
Biljartclub 
Secretaris H:.Schoonveld     050 – 3021350 
 
Dartclub Woltersum 
Secretaris: H.Knol                  050-3022204  
 
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef” 
Secretaris: P.Nieborg           050 – 3022823 
 
Jeugdsoos “De Kar” 
Sec.: S.Bothof (invaller)      050 – 3024112 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink       050 – 3024082 
 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink               050 – 3094547 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: E.Kiewiet           050 – 3021138 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Secretaris: M.Steijvers         050 – 3024253 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’ 
Secretaris: 
T.van Dijk – Rillema           050 – 3023021 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: I.Dost.                 050 - 3023234 
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VERENIGINGEN 
 
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@kpnplanet.nl 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secretaris:H.Wassing          050 - 3022807 
E-mail : 
dorpsbelangen.woltersum@kpnplanet.nl  
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: S.Lubberts          050 –3023500 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: J.Huizinga         050 – 3021390 
Wedstrijd-Secretaris:  
F.van Dijk                           050 – 3023393 
E-mail: bestuur@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secretaris: 
S.Steenhuis-Hoving            050 – 3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: S.Lubberts         050 – 3023500 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: T.Huizinga        050 - 3023989 
 
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 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris:J. Klinkhamer       050-3024797 
 

 
Begrafenisvereniging 
Secretaris: 
I.Dost-Hamminga                050 – 3023234 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: E. De Boer         050 – 3021913 
 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: J Everts-Fluks          050 – 3021416 
 
Vogelvereniging “De Kardinaal” 
Secretaris: G.H.Woltjer 
 
Biljartclub Het Groene Laken 
Secretaris: J.Venema            050 - 3023062  
 
Biljartclub 
Secretaris H:.Schoonveld     050 – 3021350 
 
Dartclub Woltersum 
Secretaris: H.Knol                  050-3022204  
 
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef” 
Secretaris: P.Nieborg           050 – 3022823 
 
Jeugdsoos “De Kar” 
Sec.: S.Bothof (invaller)      050 – 3024112 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink       050 – 3024082 
 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink               050 – 3094547 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: E.Kiewiet           050 – 3021138 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Secretaris: M.Steijvers         050 – 3024253 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’ 
Secretaris: 
T.van Dijk – Rillema           050 – 3023021 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: I.Dost.                 050 - 3023234 




