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Kopijsluiting: 
Vrijdag 
 5 september 2008 

Hallo Woltersummers, 
 
Het is leuk om te merken dat de dorpskrant 
echt leeft,dit zijn het alweer 44 bladzijden. 
Er komen steeds meer berichten binnen en 
het is duidelijk dat ons dorp barst van de 
activiteiten. 
 Het is toch uniek dat er zoveel inventieve 
mensen  in zo’n klein dorp wonen. 
Zo begint de één  een bedrijfje en 
organiseren onze kunstenaars een open 
atelier route, ook de cultuurcommissie 
heeft weer leuke dingen gepland 
Alles hierover verder in de krant. 
Een waar een klein dorp groot in kan zijn 
blijkt wel weer aan de vele aanmeldingen 
voor de cursus réanimeren.Ik heb hem zelf 
ook gedaan en moet zeggen dat ik héél 
veel geleerd heb. 
 
Leuk was het om het afscheid van Harm 
Derk Tammeling bij te wonen,en het was 
geweldig dat hij daarbij de familie 
v.d.Molen speciaal had uitgenodigd. 
Tenslotte liggen de roots van Algemeen 
Belang hier in Woltersum. 
 
Rest mij iedereen te bedanken voor de 
bijdragen aan deze krant en jullie allemaal 
een geweldige zomer toe te wensen. 
 
Groetjes, 
Ingrid Stayen 
 
============================== 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
OVERLEG MET B&W 
Op 15 april was er het jaarlijkse overleg met 
B&W. We spraken o.a. over de aanleg van een 
trottoir bij de Hoofdweg ( wordt meegenomen 
met onderhoud Hoofdweg), het onderhoud van 
het Hoogholtje ( er zal met een bootje een 
inspectie worden uitgevoerd), zwerfvuil ( 
bellen met de gemeente: 3028888 of met 
Anton Drost: 3678538), missende 
verkeersborden ( wordt bekeken wat er mist en 
dan besteld), Eemskanaal N.Z. ( de bomen 
zullen dit jaar nog niet gekapt worden, maar de 
sloten worden deels al wel verlegd), 
wegwerkzaamheden (de Kolleryweg en de 
Hoofdweg zullen voor de kermis klaar zijn) en  
het verdwenen speeltoestel ( voor de 
zomervakantie zal wethouder Zwerver 
daarover met ons praten). Dit was de laatste 
keer dat wethouder Reint Jurjens erbij was. Hij 
verlaat de politiek. 
 
BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN 
- Op 18 maart was er een avond over jeugd- en 
jongerenwerk in Ten Boer. Een stuitend slecht 
bezocht geheel. Er waren 21 belangstellenden, 
waaronder 9 jongeren. 
Misschien tekenend voor de relatie: bij de 
jeugd van Woltersum was de avond niet 
bekend. Jammer, want het was best interessant. 
Er is een Hyves-site van FLOOR waar 
informatie voor jongeren te vinden is! Ga eens 
kijken ( ouders ook) . 
- 24 april nam Reint Jurjens afscheid van de 
gemeente Ten Boer. Op de receptie in het 
buurhoes is hem, namens alle 
dorpsverenigingen, een horloge aangeboden, 
waar hij erg blij mee was. In de toespraak die 
de voorzitter van de dorpsvereniging 
Garmerwolde hield, werd ook genoemd dat wij 
, Woltersummers, hem de lucht in hadden 
gestuurd ( ballonvaart na oplevering huizen 
Dobbestraat)! 
- En op 13 mei werd het afvalrapport van 
de rekenkamer besproken en toegelicht. Er 
waren mensen uit de gemeente Gaasterland, 
waar de afvalscheiding een dikke 8 verdient en 

waar het afval niet meer kost dan bij ons. Een 
avond die, waarschijnlijk, wel effect zal 
hebben op het afvalbeleid van de gemeente 
Ten Boer. 
 
GIFPUTPERIKELEN 
Op 10 april was er de bijeenkomst in de 
Bongerd. De zaal zat vol, en als het eerste 
elftal niet had moeten voetballen, waren er te 
weinig stoelen geweest! Alhoewel ons 
einddoel ( het volledig saneren van die ellende) 
nog niet in zicht is, kunnen we redelijk 
tevreden zijn met wat we bereikt hebben. 
Inmiddels heeft de firma Witteveen en Bos 
opnieuw peilingen gedaan en is de leeflaag en 
het bitumen membraan onderzocht. De sloten 
en slootkanten worden dit najaar gesaneerd ( 
dankzij een minuscuul wormpje betaald het 
Rijk....). Deze zomer zal er een nieuwsbrief 
komen van de Provincie. In 2010 worden 
opnieuw monsters genomen uit alle peilbuizen, 
slootbodems en slootwater. We houden je op 
de hoogte!!! 
 
SMEERPIJP 
Nu er in de buurt van Woltersum gewerkt 
wordt aan de sanering, werd het op 15 mei zeer 
gezellig en informatief in de Bongerd. De 
uitleg was duidelijk en met foto’s ondersteund. 
Er zou mogelijk een probleem kunnen zijn op 
de hoek Kolleryweg en Eemskanaal N.Z.. En 
verdraaid, dat klopt.... Maar met 
voortvarendheid wordt de klus geklaard. 
Alweer een punt gescoord! 
 
DITJES EN DATJES 
Het bestuur van de dorpsvereniging heeft Dieta 
Strijk een bosje bloemen gegeven voor al haar 
inzet voor de dorpskrant. Nogmaals: DANK!!! 
Via de dorpsvereniging zijn een aantal zaken te 
leen: aanhangwagen, fietskar, hakselaar voor 
dunne takken. 
LET OP: het e-mailadres van de 
dorpsvereniging is veranderd: 
woltersum.dorpsbelangen@kpnplanet.nl. 
 
L.B.
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 “Broederschap over water heen”. 
 

 
 
Weer zo,n bijzondere middag in de Kerk in 
ons dorp. Op 4 mei werden daar door Erik 
Bulthuis over en rondom Woltersum ten 
tijde van de bezetting en daarna.Er waren 
prachtige anekdotes en verhalen, de 

ouderen werden er bij betrokken door hun 
verhaal te vertellen. 
Het publiek werd ook gevraagd hoe ze nu 
tegenover het idee vrijheid stonden . 
Wim Boer bespeelde het orgel.Wim is een 
veelzijdig man, in zijn vrije tijd druk bezig 
met muziek. Hij zingt met het koor 
Avendo uit Hooghalen.De veelzijdigheid 
blijkt dan ook weer uit het repertoire van 
Mozart naar Queen of Ede Staal niks is te 
dol. 
  
Wat jammer dat er zo weinig mensen 
waren. Erik is een boeiend en 
onderhoudend verteller, en de muziek met 
liedjes van Ede Staal ( al was daar bluit 
mien eerappellaand wat moeilijk om mee 
te zingen) gaven een extra dimensie aan 
het geheel. 
Passend was ook het Alle Menschen 
werden Bruder, met aansluitend het 
Wilhelmus en last but not least ons eigen 
Groningse volkslied. 
 
Wat ons betreft een prima middag op deze 
4e mei. 
 
R.S. 

=================================================================== 
 

BUITENRIT VOOR ALLE RUITERS UIT WOLTERSUM EN OMGEVI NG 
  
Wat wonen we hier prachtig in Woltersum! 
Maar….het ontbreekt aan mooie 
ruiterpaden. 
Daarom hebben we besloten om een bosrit 
te organiseren. Op zondag 7 september 
willen we, op een nader te bepalen locatie, 
gaan buiten rijden. Het wordt een rit van 
ongeveer twee uur met stappen, draven en 
galopperen. Alleen geschikt voor  ervaren 
ruiters dus. Je mag je eigen paard/pony een 
vrije dag geven, want we huren paarden bij 
een manege. Kosten bedragen om en nabij 
de 20 Euro. Vervoer met eigen auto’s. 
Vertrek rond 9:00 uur ’s ochtends. 
 

 
Opgave via mail: l.dijkema@home.nl of 
telefonisch: 050 5791987 bij Linda 
Dijkema, Kerkpad 15.  
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Nieuwe bewoners 
 
Hoe komt een mens in een pastorie te 
wonen? Dat was één van de vragen die ik 
stelde aan Bertus Bos en Dineke Metzlar, 
de nieuwe bewoners van onze pastorie. 
Het antwoord was zeer simpel, gewoon via 
Funda. 
Dineke en Bert zijn leuke jonge mensen en 
woonden hiervoor in Leeuwarden in een 
appartement. 
 

 
 
Er waren twee redenen om te verhuizen, de 
voornaamste was een veilige en prettige 
plaats om hun kinderen te laten opgroeien. 
De tweede reden was ook heel belangrijk, 
Bertus werkt als technicus bij de 
Eemshavencentrale en werd het heen en 
weer rijden een beetje zat. 
Ze hebben een prachtige dochter Luna van 
2 jr. die met veel plezier hier de 

peuterspeelzaal bezoekt.De tweede dochter 
Linzi Milana is ook al zo’n mooi kind en 
de allerjongste bewoonster van Woltersum. 
Bertus is in Hilversum geboren, maar al 
heel jong naar Leeuwarden verhuist, 
Dineke groeide op in een heel klein dorpje 
(nog kleiner dan Woltersum) 
Poppingaweer en die herinneringen maakte 
voor haar ook deel uit om te kiezen voor 
Woltersum om te wonen. 
 

 
 
De grootste hobby van beiden zijn de 
kinderen en als ik ze goed heb beluisterd is 
Linzi beslist niet hun laatste. Dineke heeft 
er ook bewust voor gekozen om fulltime 
moeder te zijn. 
Ik wens ze zijnde hier nog vele jaren 
woonplezier 
 
I.S. 

 
=================================================================== 

. OPROEP GEVRAAGD  /  OPROEP GEVRAAGD 

 

Het Zomerkampje 2008 heeft een thema waar witte beddenlakens en laboratorium / apotheek 
–achtige flesjes (pipetjes) nodig. 
Wie kan deze voor ons verzorgen of heeft deze al in huis en kan ze kosteloos afstaan?  
 
Gaarne inleveren bij: Tjakelien van Dijk-Rillema 
      Kolleryweg 50 
      Woltersum 
      050-3023021 of 06-20284312 
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North Ceili Band. 
 
Op 6 april trad The star of the North Ceili 
Band op in de kerk in Woltersum.Hier 
hoorden we Ierse muziek puur sang. Voor 
zover bekend is dit de enige ceiliband in 
Nederland.Ceili is het Ierse woord voor 
keuken, dat was de plek waar vroeger de 
traditionele danspartijen in Ierland werden 
gehouden. 
 

 
 

Deze band heeft een traditionele bezetting 
met drie fiddles twee trekharmonica’s, 
banjo, whisstle en flute. 
De band bestond uit zes personen en ik kan 
niet anders zeggen, dan dat het een feestje 
was. 
Zelfs de kleintjes konden niet stil blijven 
zitten, hetgeen ontaarde in prachtige 
dansjes van Sterre, Marinus en  Meryem  
 

 
 
Het was verterend om te zien.           . 
 
Al met al een heel gezellige middag. 

 
 

 
Jeugdsoos De Kar organiseert 

 

 
 

5 juli 
Bij familie Lalkens 
Aanvang13.00 uur. 

Opgave per e-mail voor 27 juni 
Naar ennielalkens@hotmail.com 

Opgave per team 
minimaal 4 spelers 

vermeld moet worden 
*naam team 

*naam spelers 
*leeftijd spelers 

Voor iedereen vanaf 8 tot 88 jaar! 
kosten € 5,- per team. 
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REANIMATIECURSUS 26 MEI 
 
Met vriend en buurvrouw loop ik op de 
maandagavond naar het café de Witte Brug 
om de door dorpsbelangen georganiseerde 
cursus reanimatie en AED (Automatische 
Externe Defibrillator) te gaan volgen. 
 
De deelnemers groep bestaat uit acht 
Woltersumers en wordt geleid door de 
twee cursusleiders Klaas en Henk. 
Allereerst wordt een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zich voor te stellen 
en iets te vertellen over zijn of haar 
ervaringen met EHBO. Voor sommigen is 
het lang geleden dat ze hun diploma 
hebben gehaald, anderen hebben geen 
enkele ervaring, wat geen bezwaar blijkt te 
zijn voor deze cursus. Een paar hebben 
beroepsmatig met het verlenen van eerste 
hulp te maken gehad. 
 
Klaas begint met een inleidend praatje en 
vertelt over de wijzingen die er de laatste 
jaren zijn geweest in het verlenen van 
eerste hulp. Daarna gaat hij over tot uitleg 
van hoe het tegenwoordig toe gaat . Dan 
komt de reden van ons bezoek aan cafe de 
Witte Brug aan bod, de instructie over het 
gebruik van de defibrillator. 
 
Na een korte pauze beginnen we met het 
echte werk. Klaas haalt twee oefenpoppen 
te voorschijn waarmee we de verschillende 
levensreddende technieken gaan oefenen. 
De groep wordt opgedeeld in tweeën,  een 
groep gaat oefenen om een slachtoffer in 
de stabiele zijligging te leggen en de 
andere groep gaat hartmassage oefenen en 
het bedienen van de hart defibrillator 
(AED). Een en ander leidt door de 
ongeoefendheid van de groep zo nu en dan 
tot grote hilariteit. Toch leidde dit al 
doende tot het vaardig gebruik maken van 
de defibrillator en de beademing van een 
slachtoffer. 
 
Uit een aantal filmpjes die klaas ons laat 
zien blijkt hoe nuttig een defibrillator is en 
zeker een bijdrage kan leveren aan de 

overlevingskansen van een slachtoffer 
welke een hartinfarct heeft gehad. Het is 
wel belangrijk dat er mensen zijn die weten 
hoe met dit apparaat om te gaan. Daarom is 
het organiseren en volgen van deze cursus 
belangrijk. In de toekomst zullen in ons 
dorp een aantal mensen wonen die een 
defibrillator kunnen bedienen. De eerste 
acht zijn inmiddelsopgeleid. 
 
Waar de defibrillator in Woltersum komt te 
hangen is nog onbekend. Dit heeft mede te 
maken met dat dit de eerste groep cursisten 
is en dat er nog over vergaderd wordt.  
Wel is al duidelijk dat alle cursisten ook 
nog samen komen om nog te oefenen in 
het gebruiken van de defibrillator 
 

 

 

Bij een hartstilstand zijn 
de eerste 6 minuten van 

levensbelang. 

Wat moet u doen wanneer 

u ziet dat iemand in 
elkaar zakt? 

En hoe gebruikt u een 

AED? 
                                                            M.V. 
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Een beroemd Oud Woltersummer. 
 
 
Wie kent hem niet Harm Derk Tammeling, 
de oud Woltersummer, die zich 34 jaar 
lang als raadslid inzette voor de belangen 
van de kleine dorpen. Ooit zijn loopbaan 
hier in Woltersum begonnen en ook nog 
voorzitter geweest van Dorpsbelangen. 
 
Ik heb hem leren kennen als een bevlogen 
man, die geen blad voor de mond neemt. 
Daarom was het geweldig om bij het 
afscheid van de gemeenteraad aanwezig te 
zijn, en wat was er nu leuker dan H.D. te 
vervoeren vanuit Woltersum in een 
huifkar, naar Ten Boer. 
Een om het geheel op te vrolijken reed de 
burgemeester en de voltallige raad mee, 
vooraf gegaan door een doedelzakspeler. 
 
Harm Derk geniet een beetje van een wat 
rustiger bestaan(al geloven we daar niet in, 
want rust is niks voor jou) 
 

 
 
De geschiedenis herhaalt zich, want de 
vorige voorzitter van Dorpsbelangen René 
Stayen ,die zich na 21 jaar in Woltersum 
toch een echte Woltersummer voelt is nu 
jouw opvolger in de gemeenteraad van Ten 
Boer. 
                                                       I.S. 

=================================================================== 
 
Nog een oud Woltersummer 
 
Schrijver Ron de Vos is bezig met een 
boek over Nederlandse schoeners en 
brikken. 
Hij is opzoek naar informatie over 
:kapitein Nicolaas Gerrits van Driesten 
die in 1840 in Woltersum woonde.Hij was 
getrouwd met Jantje Geerst  Wierijnga, 
ze kregen een aantal kinderen waaronder 
Barbara en Grietje die op de 
begraafplaats bij de kerk in Woltersum zijn 
begraven. 
Kapitein van Driesten (of Driessen) voer 
van 1866 tot 1872 op de brik “Jantje Berg” 
De dochter Grietje is vermoedelijk 
getrouwd met Tiddo Graatsma bakker te 
Woltersum 
 

 
 
De schrijver is op zoek naar nabestaanden 
van de kapitein en naar de datum en plaats 
van overlijden. Iedereen die informatie kan 
geven kan mailen met: Ronny De Vos 
scribo.mare@orange.nl of contact 
opnemen met René Stayen 3 (3022266) 
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Bedrijven in en om Woltersum 
 

 
 

Nieuw, hélemaal nieuw is het bedrijfje 

Carla’s ontbijt service 
 Een goede reden om daar eens over door 
te praten. 
Want waarom kom je op zo,n idee. 
 

 
 
Een oude wens van Carla was in een hotel 
werken en daar zo’n prachtig ontbijt buffet 
te maken. Bovendien trekt haar het sociale 
en verzorgende element ervan. 
Ze zit nog vol met ideeën over het 
uitbreiden van het bedrijfje. Niet alleen 
moeder- of vaderdag, maar ook als 
verrassing voor iemand die je ergens voor 
wil bedanken, of bij een bedrijf voor een 
laatste werkdag, verjaardag, jubileum  er is 
zoveel mogelijk. 
Het is weer eens wat anders dan het 
gewone bosje bloemen. 
Direct na het verspreiden van de start van 
het bedrijf waren er al tien bestellingen en 
de reacties daarop waren allemaal positief, 
ook buiten het dorp wordt erop gereageerd. 

De mensen vinden het leuk dat zoiets nu 
ook in een dorp bestaat en niet alleen in 
grote steden. 
 
Carla is een onderneemster die het 
geweldig vindt om mensen blij te maken, 
dat merk je aan haar betrokkenheid bij de 
culturele commissie waar ze altijd een 
mooi en leuk sfeertje probeert te maken, 
door een bloemetje, wat kaarsen en andere 
aaccessoires. 
Ook zou ze het leuk vinden om met een 
aantal mensen b.v. in de winter leuke 
maaltijden klaar te maken voor ouderen en 
die dan in Het Voorhof op te dienen. 
 

 
Wie weet is de ontbijtservice nog maar het 
beginnetje van véél meer. 
Aan Carla zal het niet liggen en wij zijn 
heel erg blij met zo’n Woltersumse 
zakenvrouw. 
 
I.S. 
============================== 
Alvast een recept voor Carla: 
 
Stoetjebrei:  
Wat mout der in ;1 kan koumelk ,mestipke 
zolt n haalf piepke knail ,n haalf puutje 
krinten ,stok of vief olle plakken witstoet 
,suker.Hou mout je doun: Breng de melk 
langzoam aan de kook mit dat piepknail 
der bie en t mestipkezolt en de krinten 
.Snie ondertieddat olle stoet  in  stukjes en 
dou dat ook in de paan,suker noar smoak 
der bie doun en je kinnen eten!(zo huif je 
ook gain ol stoet votgooien) eet ze  
 
Vanaf mijn kant Een prettige zomer! Jaap 
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De Kar 
 
In het afgelopen kwart jaar zijn er niet 
ontzettend veel grote dingen gebeurd in De 
Kar. Wel zijn we vele weekenden met een 
grote groep jeugd in De Kar geweest. Fijn 
om een eigen plekje in Woltersum te 
hebben. 
 
En we hebben een Disco voor groep 6, 7 & 
8 van de basisschool georganiseerd. Het 
was op deze avond erg gezellig met een 
stuk of acht mensen van die leeftijd. Ook 
zijn er toen veel foto’s gemaakt. De 
kinderen van groep 8 mogen na de 
zomervakantie ook naar De Kar. 
 

 
 
�Voor meer foto’s kijk op: 
freewebs.com/dekarwoltersum 
 
En op de Koninginnemarkt zijn wij ook 
actief geweest met een grabbelton, ponny 
rijden en je kon snoep bij ons kopen.  
 
De statuten van Vereniging De Kar zijn nu 
offiecieel bij de notaris ondertekend. 
Zowel het jeugd- als het volwassenbestuur 
zijn aardig hun draai aan het vinden. En er 
is ondertussen ook een 
activiteitencommissie opgericht. 
Het tegelpad naar De Kar wordt er in het 
begin van de zomervakantie afgemaakt. 
 
De activiteitencommissie heeft ook al een 
kleine nieuwe agenda gemaakt: 
 
Zaterdag 5 juli: Beach-soccer bij de 
Fam. Lalkens. 

Iedereen kan zich hiervoor inschrijven, 
jong en oud. Er worden hiervoor 
verschillende inschrijfformulieren in het 
sorp opgehangen. 
 
Vrijdag 5 september: Officiële opening 
van Vereniging De Kar. 
De tijd wordt na de zomervakantie bekend 
gemaakt. 
 

 
 
Graag zien wij de oude groep 8-ers na de 
zomervakantie bij ons in De Kar. Je kunt 
eerst een paar keer komen kijken en daarna 
beslissen of je lid wilt worden van De Kar. 
 
En verder wensen wij iedereen een fijne 
zomervakantie toe! 
 
Groetjes, alle leden van De Kar. 
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WANNEER WIE WAT WAAR ????

5-jun KAR Beachsoccer tournooi Lalkens 13.00 uur

14-jun Jacq vrij klaverjassen Café Witte Brug 20,00 uur

20-jun Jacq Blues Kings Café Witte Brug 22.00 uur

21-jun Jacq Harry's One Man Showband Café Witte Brug 22.00 uur

21-jun VVV kinderaktiviteit (Asterix+Obelix) sportveld 11.00 uur

21-jun VVV volwassenen aktiviteiten sportveld 16.30 uur

22-jun Jacq Harry's One Man Showband Café Witte Brug 22.00 uur

22-jun VVV kermisbrunch bij Hulshoff dorpshuis 12.30 uur

24-jun school Musical dorpshuis 19.30 uur

28-jun Jacq Diamond Trio (laatse rookdag) Café Witte Brug 22.00 uur

28-jun SVW Mixedteam tournooi + BBQ sportveld 14.00 uur

6-jul Margriet Hidding Openatelierroute zie blz:27

3-aug Margriet Hidding Openatelierroute zie blz:27

8-aug Kampcom. Kinderkampje 1e dag molen Fram 09.00 uur

9-aug Kampcom. Kinderkampje 2e dag molen Fram 09.30 uur

5-sep KAR openingsfeest KARkeet

7-sep Cult.Com. Douwe Kamminga zang &piano kerk 14.30 uur

7-sep Linda Dijkema Buitenrit voor ruiters buiten 09.00 uur

7-sep Margriet Hidding Openatelierroute zie blz:27

5-okt Cult.Com. Wies Bouma & Helen Buwalda kerk 14.30 uur

2-nov Cult.Com. Rudy Bremer verhalenverteller kerk 14.30 uur

 
 

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. 
Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen. 

Iedereen die iets organiseert geeft het door!!! 
Aan: tilproat@kpnplanet.nl. 

Of aan Ingrid Stayen tel: 0503022266 
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Zomerkamp 2008  Woltersum 
 
Beste ouders / verzorgers / dorpsgenoten, 
 
Met ouders en dorpsgenoten wordt onder de vlag van ‘De Vereniging voor Dorpsbelangen’ in 
het laatste weekend van de komende zomervakantie weer een zomerkamp bij de molen 
‘Fram’georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden op vrijdag 8  en zaterdag 9 augustus. 
.Het kamp is bedoeld voor kinderen  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 tot en met 5 jaar zijn onder begeleiding van harte welkom. 
Kinderen die willen blijven overnachten moeten tenminste 8 jaar zijn en in het bezit zijn van 
minimaal zwemdiploma A. 
 
Je vindt verderop in deze brief de kamptijden, een bagagelijst, de inschrijfstrookjes 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 kamp van 
te maken. Extra medewerking vragen wij voor de donderdagavond en zaterdagmiddag bij het 
op- en afbouwen van het kamp en op de kampdagen vrijdag en zaterdag bij de begeleiding 
van de kinderen en andere hand- en spandiensten. 
De kosten voor deelname bedragen € 5,- per kind per dag en € 1,50 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 4 augustus Deze kun je 
bij de onderstaande  organisatoren inleveren. Wie het eerst komt die het eerst maalt! 
 
Voor meer informatie, vragen en opgeven kunt je terecht bij de kampleiding: 
Tjakelien van Dijk-Rillema  Kollerijweg 50   050-3023021 
Tycho Sparreboom   K. de Boerweg 34   050-3024665 
Jos         Kolleryweg 44              06-41291108  
Madeleine Vaags   Dobbestraat 31   06-12212220 
Gerrie Schotman   Bijbelgang 7    050-5262046 
Hennie Blink    Dobbestraat  
 
Voor de overnachters om mee te nemen: 
Tent in overleg 
Matje & slaapzak 
Spullen voor overnachting 
 
KAMPREGELS ZOMERKAMP : 
 
Honden zijn op het kampterrein niet welkom. 
Tenten en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen. 
Als je de bel hoort betekent dat: Iedereen verzamelen !! 
Kinderen zonder zwemdiploma niet bij de waterkant en er mag niet gezwommen worden in 
het diepje !! 
Niemand verlaat het kamp zonder dit eerst te melden. Als er iets is dan kun je terecht bij de 
kampleiding. 
De waterkraan alleen gebruiken voor het afspoelen van handen en bekers. 
Vuilnis in de daarvoor bestemde bakken/zakken. 
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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. 
Niet zonder begeleiding bij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan de volgende ochtend. 
Kinderen t/m 5 jaar zijn onder begeleiding welkom (hiervoor draagt de kampleiding geen 
verantwoording). 
Kabelbaan alleen onder toezicht te gebruiken. 1 persoon op het bovenplateau, Altijd 1 
begeleider bij de trap en 1 persoon bij de strobalen aan het einde. 
 
INSCHRIJFSTROOK VOOR KINDEREN: 

Kinderen die meedoen  t/m 7 jaar, namen:________________________________________________ 

Om cirkelen welke dagen je meedoet:  vrijdag         zaterdag 

telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp: ___________________________________________ 

Bijzonderheden / allergieën / medicatie: _____________________________________________________ 

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

Om cirkelen welke dagen je meedoet:  vrijdag   zaterdag 

Telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp: __________________________________________ 

Bijzonderheden / allergieën / medicatie: _____________________________________________________ 

   

INSCHRIJFSTROOK OUDERS / VERZORGERS / DORPSGENOTEN: 

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

tenten opzetten vanaf 19.00 uur, naam: _______________________ 

Zaterdagmiddag (bij regen zondag) tenten afbreken vanaf 15.30 uur, naam: ___________________ 

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

Vrijdag van 16.00 uur tot 18.00 uur pannenkoeken bakken  Ja / Nee 

naam:_______________________ 

Zaterdag: 9.30 tot 13.00 uur: Ja / Nee  Naam:_______________________    

Fruit snijden  vanaf 13.00 uur: Ja / Nee   Naam:______________________ 

 

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

WEEKEND OP HET ZOMERKAMP VERSCHIJNEN !! 

Voorlopige indeling 
Zomerkampje 2008 Woltersum   Thema:        Tovernary 
Vrijdag  8 augustus: 
9.00-  10.00   Inschrijving 
10.00-12.00   Kamp versieren. Schilderen en Knutselen 
12.00-13.00   luch 
13.00-17.00   Spelletjes/creatief/workshops 
18.00-19.00   Eten Pannenkoeken 
19.00-20.00   Verhalen verteller 
20.00     Brood bakken 
22.00    Fakkeloptocht 
Zaterdag  9 augustus: 
8.30    Opstaan & ontbijten   (de slaapkinderen) 
9.30    Alle kinderen verzamelen op het kampje 
10.00-13.00   Speur / Puzzeltocht Ten Boersterbos 
13.00-  14.30   Broezen  op het Kamp  
14.30-15.30   Barbecue met vers fruit 
15.30-17.00   Het kampje opruimen 
17.00    Einde zomerkampje 2008    
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Open ateliers in Woltersum 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Als het goed is hebt u kort geleden 
allemaal een kaart in de bus gekregen van 
de Open Atelierroute die deze zomer in de 
gemeente Ten Boer gehouden wordt. 
Omdat er drie deelnemers van de route in 
Woltersum hun atelier hebben, leek het ons 
leuk u iets meer te vertellen over wie we 
zijn en wat we doen. En natuurlijk willen 
we u van harte uitnodigen een keer bij ons 
binnen te lopen. 
Meer informatie vind u op 
www.stichtingkat.nl 
De open atelierdagen zijn elke eerste 
zondagmiddag van de maand van april t/m 
september (van 1 tot 5 uur), dus nu nog op 
6 juli, 3 augustus en 7 september. 
 U kunt gewoon binnenlopen en kijken wat 
we doen, de koffie en de thee staan klaar. 
We zouden het erg leuk vinden als u een 
keer kwam kijken! 
 
Dit zijn de deelnemers: 

 
Ingrid Onstenk heeft haar atelier aan de 
Bouwerschapsweg 43A. Ze is beeldhouwer 
en maakt monumentale beelden in steen en 
roestig staal en installaties van oude 
gebruiksvoorwerpen en  kleine werken in 
brons. Ze geeft ook cursussen in 
beeldhouwen en bronsworkshops. 
 

 
Hanna van Wel woont en werkt aan de 
Kollerijweg 32. Ze maakt schilderijen.  
Ze laat zich inspireren door de natuur, de 
laatste tijd zijn dat vaak waterlelies die ze 
in verschillende jaargetijden heeft 
geschilderd (o.a. in de tuin van Pieter ter 
Veer). Ook blijft de zee haar altijd 
fascineren, daarvoor gaat ze regelmatig 
terug naar de kust waar haar roots zijn. 
Daarnaast geeft ze schildercursussen. 

 
Bertus en Margriet Hidding zitten aan de 
Kollerijweg 18. Bertus maakt objecten van 
metaal, Margriet van keramiek en vaak 
combineren ze de beide materialen. Het 
zijn objecten die u binnen kunt neerzetten 
of in de tuin, maar soms ook praktisch kunt 
gebruiken zoals een bed of een hek. 
Daarnaast geeft Bertus smeedcursussen en 
kunt u hem tijdens elke open atelierdag 
zien smeden. 
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Dorpshuis DeBongerd. 
 
Na 32 jaar vrijwilligerswerk heeft Jan 
Roelfsema besloten  hiermee te stoppen. 
Langs deze weg wil het dagelijks bestuur 
van het dorpshuis Jan hartelijk bedanken 
voor zijn tomeloze inzet gedurende de 
afgelopen 32 jaar. 
 
Deze beslissing leidt ertoe dat het dagelijks 
bestuur en de beheerder op zoek zijn naar 
nog eenvrijwilliger naast Onno Blaauw 
voor onder andere : schoonmaak-
werkzaamheden, verplaatsen van tafels en 

stoelen en alle andere voorkomende 
werkzaamheden. 
 
Het dorpshuis is immers van groot belang 
voor Woltersum en onder het motto”vele 
handen maken licht werk”moet dit te 
realiseren zijn. 
 
Heeft u interesse neem dan kontakt op met 
de leden van het dagelijks bestuur. 
 

Jenny Pot             tel. 050 3022111 
Simon Lubberts    tel.050 3023500 
Gerrit Schuurhuis tel.050 3023501 

 
Met vriendelijke groet. 

=================================================================== 
 
 

KONINGINNEDAG  2008 
 
 
Woensdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 
uur werden de Geraniums bij het voorhofje 
ingeleverd en gekeurd door Tineke 
Zeldenrust. Tineke bedankt hiervoor.  
Vanaf 12.00 uur werden de plekjes weer 
uitgezocht. Om 13.00 uur was de vrijmarkt 
geopend.  
 
Om 14.00 was er een REN JE ROT voor 
de kinderen, de winnaar hiervan is 
geworden Kylie Keyzer, en bij de 
volwassen was Lianne Hogeveen de 
winnaar. 
 
Er werd natuurlijk ook de traditionele 
stoelendans gedaan, en die is gewonnen 
door Petra van Dijk en Marco van Dijk. 
 
Vanaf 16.00 was er de prijs uitreiking van 
de Geraniums: 1e prijs Hennie Blink ( 
mooi in bloei staande geranium met veel 
blad), 2e prijs Alje Blink (mooie volle 
geranium) 3e prijs Mw. Everts ( mooi in de 
bloei) er zijn er helaas maar 42 plantjes 
terug gebracht, en we hopen dat er de 
volgende keer meer terug komen!!!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij vonden het een zeer geslaagde dag! 
Met dank aan o.a. Dorpsbelangen 
waardoor wij deze dag konden 
organiseren. 
Tot volgend jaar Koninginnedag 2009 !!! 
  

 
 
Koninginnecommissie: 
Bianca, Jenny, Petra en Tjakelien 
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 Cultuur in de kerk! 
 
Als alles volgens plan is gelopen dan is dit  
seizoen op  8 juni  afgesloten met een 
spetterend optreden op het kerkplein van de 
Jazzfanfare. Een bijzonder orkest van 18 
enthousiaste muzikanten die met een verassend 
repertoire zorgden voor een swingend 
spektakel. De Jazzfanfare maakt van ieder 
optreden een feest met hun repertoire dat 
varieert van Rythhm & Blues tot Jazz en van 
Funk en Pop. 
  
Het eerste jaar met heel verschillende 
optredens is plezierig verlopen. 
Er is een heel verschillend aanbod geweest en 
dat blijft het streven voor de toekomst. 
Klassiek, blues muziek, verhalen vertellers en 
een Ierse band om er een paar te noemen. 
Uiteraard zijn we erg trots dat het projectkoor 
ook weer in de kerk optrad! 
De leden van de agenda commissie die de 
optredens uitzoeken en voorbereiden hebben 
het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan en 
streven naar een constante verbetering van de 
organisatie. Deze commissie wordt nu 
gevormd door Marrie Boer, Gerrie Schotman 
en Boudewijn 't Sas. 
Ook in de algemene commissie raakt iedereen 
beter op elkaar ingespeeld. We hebben echter 
niet lang kunnen genieten van de daverende 
inbreng van Marijke ter Veer en missen haar 
enthousiasme en vastberadenheid. Momenteel 
doet Tineke Huizinga het secretarieel werk en 
is Herman Been onze voorzitter. Boudewijn 't 
Sas is penningmeester en de zeer actieve 
overige leden zijn Jan Dijk, Simon Lubberts, 
Willem Lalkens en onze gastvrouwen zijn 
Carla Rubens en Klaske Lalkens.  
We hopen binnenkort op een extra lid voor de 
P.R. en secretarieel werk, dus meld u aan !! 
Wat gaat u missen als u onze middagen niet 
bezoekt ? Op de eerste plaats de gezelligheid, 
gastvrijheid en sterke koffie  van Carla en 
Klaske, de mogelijkheid om dorpsgenoten te 
spreken in een erg plezierige omgeving !! 
 Op de tweede plaats een erg gevarieerd 
aanbod van cultuur waar u in de stad 3 of 4 
keer zoveel voor betaald en zo groot is het 
niveau verschil nou ook weer niet. Op de derde 
plaats hebben we geregeld onverwachte 
verlotingen van bijvoorbeeld het 
Woltersummer boek, het boerderijenboek van 

de gemeente en binnenkort van een geweldig 
planten en bloemen assortiment…… 
 
Wat kunt u verwachten op de eerste zondagen 
van de maand? ( bij uitzondering wijken we 
daarvan af ). : 
Op 7 september om 15 uur openen we het 
seizoen met een verrassende presentatie van 
klassieke muziek op een piano forte ( wat is 
dat dan? Kom maar kijken !) en zang door 
Douwe Kamminga en Gerard van Reenen.  
Op 5 oktober om 14 uur komen Hellen 
Buwalda en Wies Bouma zingen met 
begeleiding van een digitale piano. Groninger 
liedjes en levensliedjes uit het leven van twee 
vrouwen. 
Voor 2 november staat meesterverteller Rudy 
Bremer op het programma. Deze 
praatjesmaker… gaat een streekverhaal ten 
gehore brengen…. 
Verder zijn er nog 7 optredens in 
voorbereiding die u zeker ook zullen verrassen. 
Om het entreegeld hoeft u het niet te laten, dat 
is slechts 4,50 euro per persoon. 
We  zullen de aanwezigen af en toe verrassen 
met onverwachte acties om u te plezieren en 
onze kas te spekken. 
Hierbij nog een hartelijk dank aan Bertus 
Hidding, fotografie, Biche Eleveld, 
vormgeving, en Henk Tienkamp, drukwerk, 
voor de mooie set ansichtkaarten die erg goed 
verkopen voor 3 euro per  6 stuks. 
Bent u ook zo gehecht aan het geluid van onze 
kerkklok, het uitzicht op de toren en de 
centrumfunctie van onze kerk met kerkplein? 
Samen dragen we bij om Woltersum te houden 
voor wat het is: Een super gezellige en 
levendige gemeenschap.  
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Jazz in Woltersum. 
 
Een zonovergoten kerkplein, tafeltjes met bloemen en parasols, je waant je ergens in de 
tropen, maar néé dit is Woltersum. 

 
Wat een sfeer gelukkig veel publiek, alles weer prima verzorgd door de culturele comissie. 
Carla was weer geweldig in het sfeer maken.En wat de denken van Klaske Lalkens die onver 
moeibaar de klanten bediende. 
 En dan nu de muziek,  

 
De fanfare speelt -zowel binnen als in de openlucht- bijna geheel akoustisch en is dus bij 
praktisch elke gelegenheid inzetbaar. Op een marktplein, een winkelstraat, een cultureel 
evenement, een bedrijfsfeest of gewoon in de kroeg, de Jazzfanfare Groningen speelt overal 
en maakt van elk optreden een feest! 
De Jazzfanfare is een bijzonder orkest, de mix van een dertiental blazers ondersteund door een 
ritmesectie en een verrassend repertoire olv.dirigent/componist Harry van Lier zorgen voor 
een vrolijk en swingend spektakel. 

 

Dit was puur genieten, een prima keus van de commissie, zeker voor herhaling vatbaar! 
 
I.S. 
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Hou Appie Sipkemoa Ainoor wer.  
 
Oflopen zotterdag ston in t nijsblad, dat t 
onze  vorstin behoagd haar A. Sipkema oet 
Heubultjeburen te onderschaaiden veur 
zien enorme inzet veur de gemainschop en 
mit noame veur t instand-holden van d 
iesboan. ,,A. Sipkema? Ken ik nait ja!”zee 
menneg-ain. ,,O, Appie Ainoor. Zeg dat 
den vot.” 
  
              In t wintertje van jannewoarie 
1993 luip Appie Sipkemoa, baauwjoar 
1929 en Heubultjebuurster 
scheuvelkampioen, let wel, van 1946 tot 
1972, in triko-trenenspak, sokken over 
boksempie-pen en Fraize deurlopers in 
haand noar t daip. Zeuven hangjongs   
waren doar mit stokken en n leeg bierblikje 
aan t hokkiën. 
,, Fesounlek scheuveln is der nait 
bie,”dochde Appie bie zukzulf. 
,,Oetkieken opa,” pluig ain van t graauwe 
goudje,, blief n beetje oet buurt aans 
kriegen ie n blik op onaaindeg.” 
,,k Bin dien opa nait,”snaauwde Appie,dou 
e scheuvels onder haar,,, en ieder van joe, 
dij eerder onder Lege Til deurkropt as ik,  
krigt van mie n rondje in t Olle Veerhoes, 
mor dij t  veurblief, traktaaiert mie.” 
Stokken werden votsmeten en doar ging t 
hin. Appie hakkenkrukde eerst n kilometer 
achteraan, mor dou Lege Til in zicht 
kwam, snee e ze verbie.,, Konjak mit 
sukker,”ruip e over zien scholder. 
               De zeuven tegenstrevers waren 
sportief  en kroagboas Mans Örgel zetde  
hom op heur bestel 7 konjakjes veur.  
 

 
 
Appie hikde der tegenaan en zee dat e  bie 
veurboat waiten haar, dat e winnen zol. ,, 

Ie kriegen  eerst n revanche en den mit n 
eerliekse kaans.” 
 Mans Örgel zag  omzet en stelde veur:,, 
Wie goan mit  stamgasten en aal noar t 
daip en holden regionoale 
wereldkampioenschappen braivenbuzzen 
sliestern.” Algemaine instemmen en Appie 
was blied, dat e de konjakjes ontlopen kon. 
Stief n ketaaier loater stonden der n dikke 
datteg man op t ies. Mans krasde mit mes n 
streep, rolde n meetlint oet, bon n gruine 
PTT-bus aan drij meter taauw en pakde n n 
joekel van n kermis-wekker oet n deus. 
,,Hoofdpries,”wees e tröts,,, dit kostboar 
uurwaak  wordt beschikboar steld deur d 
aigenoar van t Olle Veerhoes, zodounde 
deur mie!” 
                

 
 
  Braivenbus sliestern beston oet n aanloop, 
n slinger mit aarm en veur streep taauw 
lös. Appie was as eerste aan beurt. As e t 
waiten haar, dat t n komplot was en dat ze 
hom winnen loaten wollen, haar e zuk 
inholden, mor nou kwam der over zien 55 
meter 72 gainain staarveling meer hin. 
Priesoetrieken was in t Olle Veerhoes en 
doar kreeg Appie mit n pazende tousproak  
van krougboas hoofdpries oetlangd. Mans 
sprong achter t örgel en onder,,He is the 
Champion” ging wereld-kampioen 
Sipkemoa op scholders, woar hom zien 
zeuven konjak-jes ain veur ain aanlangd 
werden. Ondanks wat  gegraim beland-de t 
grootste dail deur zien haalsgat.  
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Aansloetend örgelde Mans tiedstieden deur 
en zien Bregje bedainde soepel de 
bierkroan. Tegen zezzen besefde Appie, 
dat zien Lieske mit brood wachtde. Hai 
zee, dat e even wottern wol, mor sloop 
stiekom noar t daip. 
 t Was Mans nait ontgoan. Hai brochde 
hom laagend zien wekker achternoa. t 
Uurwaark kwam onder trikoblous veur 
Appies borst en dou ging e mit onvaste 
sloagen op hoes aan. Bie Lege Til 
onnaaierde hai zunde aan zien hoofdpries 
te denken:,, Doar paas k nog aal zat 
onderdeur.” 
 Nee, midden onder brug zat e muurvast. 
Wekker en konjak zaten hom dwaars. As 
Mans Örgel oet maalvretenhaid wekker 
nait op haalf zeuven steld haar, haar d old 
scheuvelkrek oflopen zotterdag zien lintje 
nooit kregen, mor t vertuut luip of en Geert 
Stel dij viefteg meter wiederop hond 
oetluit, kwam der overtou . 
 Noa wat roppen en rieten belandde de 
blouderge kampioen bie hom in keuken en 
dokter van der Meulen  stelde deskundeg 
vast, dat Appie t linkeroor verspeuld haar. 
,, Onnuur,” kreunde dij,,, zellen ze mie in t 
vervolg wel Appie Ainoor nuimen…” 

 
En zoas wie  in 2008 waiten, doarin kreeg 
e geliek, mor woar t oor bleven is? Geert 
Stel zien hond ken t nait meer noavertellen, 
want dij was in 1993 al vieftien joar old en 
dast is knap old veur n hond. 
 
 Luuk Houwing 

  
 
We gaan er weer een mooi feest van 
maken tijdens ons kermis weekend in 
Woltersum. 
De VVV heeft zowel voor de kinderen als 
voor de volwassenen weer leuke 
activiteiten bedacht. 
De kinderen zijn van harte welkom op 
zaterdag 21 juni om 11.00 uur op het 
voetbalveld.  Het thema wat we bedacht 
hebben is Asterix en Obelix, de 
wereldberoemde Galliërs uit een klein 
dorpje.Kunnen ze op de deze zaterdag de 
toverdrank winnen van de Romeinen? We 

wachten af…..  
 
De volwassenen kunnen zich om 16.30 uur 
melden op het voetbalveld. Wat er op het 
programma staat houden we nog even 
geheim maar we zullen zeker onze voetbal 
liefhebbers niet vergeten…Hebben we 
misschien een nieuwe talent in 
Woltersum?? 
 
Zondagmiddag om 12.30 uur nodigen we u 
van harte uit bij de “kermis brunch”.Deze 
start om 12.30 uur in de tuin bij Janny 
Hulshoff. De ingang naar de tuin is bij het 
dorpshuis, daar zal tijdelijk een bruggetje 
zijn. De kosten voor de brunch zijn 5 euro 
p.p. Kinderen onder de 5 jaar gratis.  We 
hopen dat velen van u zich al aangemeld 
hebben!                                 
                                         Bestuur VVV 
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Wandel 4 daagse 2008 
 
Maandag 2 juni was het dan zover de eerst 
avond van de 4daagse het weer was mooi 
misschien net te warm maar toch het was 
goed te doen. 
14 kinderen liepen de 2,5 km, 13 kinderen 
de 5 km en lianne en niek de 10 km. 
Net als andere jaren was er genoeg 
begeleiding, dus vertrokken we om 17.45u 
naar Ten Boer. 
Even inschrijven en de groepen verdelen 
en starten maar om 18.00uur 
De 2de avond zijn we met 2 begeleiders 
minder begonnen, de 1ste avond uitgevallen 
door blaren maar voor de gezelligheid toch 
maar mee naar Ten Boer (kopje koffie en 
een sigaret op het terras dan maar hihiha) 
De 3de avond ging 1 van de 2 na nieuwe 
schoenen te hebben gekocht toch maar 
weer mee, erg dapper hoor. De laatste 
avond begon de groep van 5 km gewoon 
net als de andere avonden om 18.00u de 
groep van 2.5 km komen we om 19.30u 
wel tegen voor de ereronde. Na het 
uitdelen van de oranje petjes die ik voor de 
kinderen had gekocht als beloning (de hele 
week had ik immers al van de kinderen 
gesnoept) vertrokken we, gehuld in oranje 
t-shirt,(denise ook) het weer wekte 
geweldig mee. De route ging langs het Ten 
Boerster bos via Bovenrijge om vervolgens 
zo over het fietspad langs de Rijksweg Ten 
Boer weer binnen te lopen. Onderweg de 

medailles nog even uitdelen en op naar de 
eindstreep. 
 Daar aan gekomen werd ik verast door 
Wesley die me een roos gaf, 

Nou ik kan u vertellen 
het bleef niet bij 1 roos, ik kreeg van alle 
kinderen die mee hebben gelopen een roos 
echt geweldig, kon de rozen niet in 1 hand 
vast houden. Nogmaals geweldig bedankt. 
Ik roep al 2 jaar ik stop er mee, maar als ik 
in mei gebeld word of de groep van 
Woltersum ook weer mee doet begint het 
toch te kriebelen en ga ik er weer voor. 
Maar zonder de rozen blijf ik het ook bere 
gezellig vinden hoor, even bij kletsen 
noem ik het zelf maar hihiha. 
Onze kinderen zitten niet meer hier op 
school en dan is de binding ook een beetje 
weg. 
Bedankt en tot de volgende keer !!!!!!!! 
 
Groet Gerda Kiel 
 
P.S. Niek Lianne en Rieta helemaal TOP 
knap gedaan  

=================================================================== 

.Klaverjassen           
 
 
Het was weer een heel gezellig seizoen bij 
“Ruiten Troef”. 
Tot het laatste toe bleef het spannend voor 
Janet v.d.Wal, die regelmatig op internet 
vertoefde om haar spel te verbeteren. 
Dat heeft blijkbaar geholpen, want ze 
mocht aan het eind de beker in ontvangst 
nemen.                   Gefeliciteerd! 
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� Kleinschalig 
 
� 4 keer per dag wandelen 

 
� Zelfde voer als thuis (m.u.v. dieetvoer) 

 
� Spelen op de speelweide 

 
� Bij verblijf van minimaal een week :  

DVD met uw hond in de hoofdrol 
 
� Wij zijn  gediplomeerd in hondengedrag / training 

  
Arend & Tineke 
Kollerijweg 82 

9792 TH Wittewierum 
Tel. 050 3023989  
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Vanuit school. 

 
 

Het schooljaar loopt alweer op zijn einde, 
zo’n jaar vliegt echt voorbij. We zijn bezig 
met de laatste lootjes, want we hebben dit 
jaar vroeg vakantie. 
De groepen 1 t/m 6 zijn al op schoolreis 
geweest en groep 7 en 8 gaan 9,10 en 11 
juni op kamp naar Schiermonnikoog. Zoals 
het nu lijkt blijft het lekker weer. 
Verder zijn we natuurlijk druk bezig met 
de musical. Dinsdag 24 juni voeren we de 
musical weer op in het dorpshuis, de avond 
begint om half acht, Alle kinderen doen  
weer mee en het belooft een leuke 
voorstelling te worden.  
We nemen in die laatste week ook afscheid 
van groep 8. Ze beginnen dan aan hun 
vervolgopleiding. Altijd spannend. Het zijn 
in totaal 7 kinderen. We wensen jullie 
allemaal een hele fijne en leerzame tijd toe 
op het voortgezet onderwijs en hopen jullie 
nog eens terug te zien op de oude 
vertrouwde basisschool.  
Gelukkig komen er ook weer kinderen bij. 
Na de vakantie komen Patrick Steenhuis en 
Meryem Hoving er bij. We wensen ook 
Patrick en Meryem een fijne tijd toe bij ons 
op school. 
We wensen u allen een prettige en zonnige 
vakantie toe. Maandag 11 augustus zijn we 
er weer. 
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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 : 
woltersum.dorpsbelangen@kpnplanet.nl  
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: S.Lubberts          050 –3023500 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: Gerda Kiel 050-3021543 
Wedstrijd-Secr: F.van Dijk 050 – 3023393 
E-mail: bestuur@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secr:S.Steenhuis-Hoving     050 – 3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: Bert Punter 050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: T.Huizinga        050 - 3023989 
 
Stichting peuterspeelzalen Gem.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 
Secr: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.: Joep Vermeulen          050 - 3023277 
Hulpsecr:Sien Steenhuis      050 – 3023558 
 
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’ 
Secr:T.van Dijk – Rillema   050 – 3023021 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: I.Dost.                 050 - 3023234 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper               050 - 5423440 




