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Kopijsluiting: 
vrijdag 
29 mei   2009 
 

Hallo Woltersummers, 
 
Wat lijkt het al weer lang geleden dat er 
werd geschaatst. Gelukkig hebben we een 
aantal leuke foto’s ontvangen.Een betere 
kerstvakantie had er niet kunnen zijn. 
Verder hebben we weer kunnen genieten in 
de kerk van bijzondere muziek. 
Het zou best leuk zijn als er wat meer 
mensen kwamen luisteren. Het is elke keer 
weer een verrassing. 
Wel waren er veel mensen bij de 
onthulling van de vuurbak. Prachtig 
gemaakt door Bertus Hidding. Meer over 
deze bijzondere kunstenaar verder in de 
krant. 
 
Over nieuwe bewoners hebben we ook niet 
te klagen. Het is prettig dat er zoveel jonge 
mensen in het dorp wonen, dat houdt de 
boel levendig en voor onze school is het 
ook prettig. 
Het is toch geweldig dat we zelfs 
deelnemen aan de open atelier route.Ik kan 
iedereen aanraden om eens op de 1e 
zondag van de maand een kijkje te gaan 
nemen. 
 
En nu maar hopen op een prachtig 
voorjaar. 
 
 
Groetjes, Ingrid Stayen 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL  
- Kerst en oud en nieuw 
De kerstboom heeft veel complimenten 
opgeleverd. Ook al was ie niet zo groot, hij 
was mooi vol en goed verlicht. Volgend 
jaar zullen we nieuwe versiering gaan 
maken. We denken aan een knutselmiddag 
met kinderen (groot en klein?) en/of  
volwassenen. Daarover te zijner tijd meer. 
EN we zullen een kerstboom moeten zien 
te kopen/ krijgen!!! Kijk eens in jullie tuin. 
Misschien staat de kerstboom voor dit jaar 
wel in jouw/ uw tuin! We bieden onze hulp 
nu alvast aan bij het rooien van een mooi 
exemplaar (+ voldoen aan herplantplicht, 
indien nodig of gewenst).  
De jaarwisseling is super rustig, gezellig en 
zonder mist of vernielingen verlopen. Een 
mooie, schone, niet al te grote brandstapel 
geeft jullie bestuur de mogelijkheid zich 
hard te maken voor volgend jaar (want, 
geloof me, uiteindelijk wil de gemeente 
ervan af). Het was zeer aangenaam 
verpozen in “de witte brug”. De kaarsjes in 
de etalage van Martha vond ik persoonlijk 
erg bijzonder......! 
- Smeerpijpveldloop 
Woltersum zal op 14 maart a.s. duidelijk 
op de kaart worden gezet. Niet zo 
nadrukkelijk als we zouden willen, maar 
ach! We zijn er goed bij betrokken en 
zullen ook actief meewerken aan een goed 
verloop binnen het dorp. *(lees elders meer 
hierover)  
- Speelvoorzieningenbeleid 
Aflevering 739, 740 en 741 zijn inmiddels 
geweest. Jawel! De toekomst is 
verheugend. Woltersum is in dit jaar, 2009, 
aan de beurt. Er is ruim €10.000,= 
beschikbaar vanuit de gemeente. En, voor 
zover ik dat begreep, er is ook nog budget 
bij school (Marenland, de overkoepelende 
onderwijsorganisatie). Er is een 
speelpleingroep die actief meedenkt, nl. 

Dieta Strijk, Yvonne Klepke en Gerrie 
Schotman. Eindelijk...........! 
- Plattelandshuis 
Op 29 januari is in het gemeentehuis van 
Ten Boer een nieuwe huurder gekomen. 
De Vereniging Kleine Dorpen (V.K.D.) 
heeft er kantoorruimte, alsook LEADER, 
een organisatie die projecten in dorpen 
helpt. Voor het bestuur is er een vraagbaak 
in de buurt. Heel prettig! 
- Wegverbinding Groningen- Delfzijl (N 
360) 
Onze eigen weg-eend, Tycho, gaat zoveel 
mogelijk naar alle vergaderingen die 
hierover gaan. Onze belangrijkste insteek 
is nog steeds: geen verkeersader over 
Eemskanaal zuidzijde. En, natuurlijk: een 
fietspad langs of over de Eemskanaaldijk. 
Tycho houdt het voor ons in de gaten! 
- Jaarvergadering 
Tineke Huizinga heeft ons bestuur verlaten 
Ze kreeg het zo druk op haar werk, dat ze 
keuzes moest maken. De V.V.V. heeft haar 
voorkeur. En we zijn blij dat we haar in die 
hoedanigheid nog zullen tegenkomen! En, 
weet je, ze heeft zelf voor haar opvolger 
gezorgd! Dat is een straatgenoot: Jos 
Meijers (voor de mensen die denken:”waar 
woont die dan?”, in het vroegere huis van 
Jan en Agnes Tammeling). 
Er waren maar erg weinig leden aanwezig. 
Maar ook het scheidend- en aankomend 
bestuurslid waren afwezig.... We gaan ons 
inzetten de jaarvergadering weer zo 
uitnodigend te maken, dat niemand meer 
thuis wil blijven die avond (of middag?). 
De aanwezigen hebben de volgende zaken 
aan de orde gesteld: - Er moet een 
telefoonlijst komen, waarop de houders 
van een diploma reanimatie staan; er moet 
aandacht zijn voor een vervolgcursus, - Er 
zouden fiets-/ wandelpaden moeten komen 
langs/ over Eemskanaaldijk en langs de  
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Lustige Maar (langs Bouwerschapweg 
57, 55 en 53) naar Dijkshorn, - Er 
zouden wat meer lantaarns langs de 
Bouwerschapweg kunnen i.v.m. de 
veiligheid, - De bestrating over de hele 
lengte van Eemskanaal N.Z. blijft een 
ergernis, - Het viel een van onze leden 
op dat er zoveel troep in het Daipke ligt 
(!), - Weg naast eierkeet verslechtert 
snel, - Onze superpostbode, Jan 
Engel, had een prima idee: combineer 
contributie halen met het verspreiden 
van de uitnodiging voor de 
jaarvergadering.  
- Overleg dorpsbesturen in Thesinge 
(wat een mooi dorpshuis!) 
Op 23 februari kwamen we met vrijwel 
alle dorpsbesturen van de gemeente 
Ten Boer bij elkaar in Thesinge. Wij 
vinden dit een waardevol overleg. 
Vorig jaar hebben we samen een 
“brandbrief” over de speeltoestellen 
geschreven aan de gemeente (hielp 
het? Dat weet je niet. Maar toch...). Dit 
jaar gaan we bijna allemaal subsidie 
voor oud en nieuw aanvragen. Dat 
hebben we afgesproken en we zullen 
elkaar helpen. Het dorp Garmerwolde  
heeft een dorpsvisie ontwikkeld. Te 
lezen op de gemeentesite onder 
Garmerwolde –POP. Is dit iets voor 
ons dorp???? Ze timmeren toch wel 
lekker aan de weg: er is een 
naschoolse opvang geregeld op de 
school! Verder hebben we op die 
avond afgesproken dat elk dorp de 
scheidende- en de waarnemende 
burgemeester een roos (allebei 
P.V.D.A. vrouwen) zouden geven, met 
een wenskaartje eraan.  
- Afscheid Rika Pot 
Nou, wat gemeen! We willen haar niet 
kwijt! Gaat zo’n geweldige vrouw naar 
Appingedam. We denken dat die 
gemeente zich nu giga-goed op de 
kaart kan gaan zetten. En dat gunnen 
we ze. Maar.. we gaan haar missen. 
Ze was er bij elke gelegenheid. 
Kermis, braderie, Floralia, 
rommelmarkt, schoolvoetbal: ze was 

er! Streng , maar rechtvaardig trad ze 
Woltersum tegemoet. 
 De receptie was heel ongedwongen 
en gezellig. Er waren wel 6 mensen uit 
ons dorp. Waar was iedereen?! We 
waren allemaal uitgenodigd, hoor! 
- De laatste kruidenier 
Veel jammerderderder is het dat onze 
laatste kruidenier haar deuren heeft 
gesloten. We hebben nog gekeken, via 
V.K.D., of er mogelijkheden zouden 
kunnen zijn. Maar de winkel is in huis 
en kon niet concurreren met de grote 
winkelketens. 
We hoorden vrij laat dat het definitieve 
eind er was. Het bestuur heeft het 
moeilijk gevonden te brainstormen 
over wat we Martha en Rinus 
Schoonveld-Laning allemaal zouden 
kunnen geven. Verschillende 
scenario’s zijn de revue gepasseerd. 
Met alle verenigingen, straten, school 
en Storteboom kunnen we ze een 
rondvlucht aanbieden boven 
Woltersum. En een ontbijtje op bed op 
28 februari. En een klein feestje met 
een traan. De school had een mooi 
boek gemaakt met tekeningen van de 
leerlingen van en over de winkel. Er is 
een enorm bedrag opgehaald bij de 
huis-aan-huis collecte. Daarvoor gaan 
ze, denken ze, een reisje boeken. WE 
GAAN ZE ZO VERSCHRIKKELIJK 
MISSEN, DAAR HEBBEN WE HET 
NOG JAREN OVER!!!! 
- Dorpenronde 
Op 12 maart a.s. is er een bijeenkomst 
in de Bongerd met de gemeenteraad. 
Hier kun je je ei kwijt, denk ik. Gaat 
over o.a. veiligheid. Info die wij krijgen, 
hangen we in de infokast. 
 
Ik denk dat ik de meeste zaken vanuit 
het bestuur wel heb genoemd. Zo niet: 
sorry. Zijn er dingen die je met het 
bestuur wil bespreken, zeg het ons!! 
De komende periode vergaderen we: 9 
maart, 20 april en 18 mei (data onder 
voorbehoud).Lieve groet van jullie 
voorziter, Lenneke  
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Bedrijven in en om Woltersum. 
 
Je kan als ondertiteling wel de zin 
gebruiken:”waar en dorp groot”in is. 
Want behoeft geen betoog dat er 
zo’n klein dorp wel ontzettend veel 
te doen is. 
Neem nu de familie Hidding, 
Margriet en Bertus met hun drie 
kinderen Arwin, Lisan en Iwan. Tien 
jaar geleden kwamen ze vanuit de 
stad naar Woltersum. Bertus was 
toen nog programmeur. 
Nu is hij een pracht van een 
kunstenaar, hij maakt de mooiste 
dingen van metaal of van metaal en 
hout samen. Margriet maakt hele 
mooie dingen van keramiek en soms 
voegen ze hun ideeën samen zodat je 
een kunstwerk krijgt van keramiek 
en metaal. 
Een goed jaar geleden is Bertus voor 
zichzelf begonnen en nu is hij 
eigenlijk al behoorlijk bekend. 
De meeste van ons hebben de 
prachtige vuurschaal, die hij heeft 
gemaakt, al bij de kerk zien staan. 
Elke eerste zondag van de maand is 
er de atelier route waar ook Hanna 
van Wel uitons dorp aan mee doet. 
Bertus vertelde mij dat sommige 
bezoekers verbaasd zijn dat dit 
allemaal in zo’n klein dorp 
gebeurd.Nou wij niet, we weten wel 
beter. 
 
Tijdens mijn bezoek heb ik 
verschillende kunstwerken mogen 
bekijken en vooral een gigantisch 
metalen hek vond ik prachtig. 
Maar ook de kleinere objecten die 
geschikt zijn voor de tuin waren echt 
heel mooi. 

 
 
Het is beslist een aanrader om eens 
op zo’n zondagmiddag te gaan 
kijken. 
 Komende zomer is er een expositie 
in de beeldentuin in Zeerijp. 
 
Bertus en Margriet zijn een hecht 
stel, Margriet doet nog meer , ze 
geeft Nederlands op de Universiteit 
aan hoog opgeleide buitenlanders. 
In het Florishuis doet ze dat ook, 
maar dan aan mensen die al goed 
ingeburgerd zijn, maar niet 
voldoende kennis van de taal hebben 
om een goede baan te vinden. 
 

 
 
Bertus geeft bovendien nog 
cursussen in het smeden 
Wanneer je meer wilt weten of zien 
kijk dan is op zijn website: 
www.incusart.nl daar staan ook 
prachtige foto’s op van zijn werk. 
 
Voor mij was dit een bijzonder 
bezoek en ik moet zeggen dat ik 
behoorlijk onder de indruk was van 
al die prachtige kunstwerken, 
gemaakt door een ontzetten stel 
aardige mensen. 
                                                  I.S. 
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Nieuwe bewoners. 

 

En weer mocht ik naar de Pastorie, 

om kennis te maken met de nieuwe 

bewoners daar. 

 

Laat ik ze even voorstellen: Willy 

vanDellen van beroep management 

assistente bij de Nam in Wijster.. 

Rick Hamrit autoschadehersteller bij 

Toyota in Groningen,Romano de 

zoon des huizes 3 jaar oud,Chérie de 

dochter geboren op 4 februari jl. 

En beslist niet vergeten het derde 

“kind”Beau de Franse Buldog net 

één jaar oud. 

 

 
 

Willy en Rick woonden hiervoor in 

Ten Post. Maar met de tweede op 

komst werd het daar toch wat te 

krap.Dus werd er gezocht op 

internet naar iets ruimers. Beiden 

zijn liefhebbers van het wonen in 

een dorp. 

Er werd heel wat rondgereden, wat 

niet zo’n bezwaar was, want Willy 

houdt wel van een beetje toeren. 

Er werden veel huizen, zowel koop 

als huur bekeken, tot ze in 

Woltersum terecht kwamen. 

 

 

En ja het gebeurde wéér, zoals bij 

meer mensen gebeurd. Je komt in 

Woltersum en je wordt verliefd op 

de plek en het huis. 

 

De verhuizing had wat voeten in de 

aarde, want de zwangerschap 

verliep niet helemaal goed, dus 

moest Wily het ziekenhuis in. 

Rick kreeg het bijzonder druk, met 

witten en verven en  het heen en 

weer rijden naar het ziekenhuis. 

Gelukkig is het allemaal goed 

afgelopen en werd Chérie in 

februari geboren en ik moet zeggen 

onze nieuwste bewoonster is een 

plaatje. Ondanks dat ze 5 weken te 

vroeg kwam was ze prachtig op 

gewicht. 

 

Willy en Rick zijn echt gezelligheids 

mensen. Ze houden van lekker eten 

en het in huis zo knus mogelijk 

maken. ’s-zomers zijn ze veelvuldig 

op het Schildmeer te vinden met 

hun speedbootje, ook word er 

regelmatig een boswandeling 

gemaakt of zo maar een beetje 

rondgetoerd. 

 

Het was een bijzonder prettig 

interview en ik hoop dat ze hier lang 

mogen blijven wonen. 

 

I.S 
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Tamango 
 
 

 
Foto’s  Mieke Streijver 

Op zondag 4 januari trad Meinder Talma op met zijn band Tamango. 
Het was de bedoeling dat hier een film bij gedraaid zou worden, die het muzikale 
verhaal ondersteunde. 
Helaas was de film nog niet af, maar met wat uitleg was het toch allemaal goed te 
begrijpen. 
Vrolijk was de strekking niet, maar het werd prima vertolkt. 
 
De cyclus van de liederen over het afscheid nemen van de geliefd en het afscheid van 
het leven zelf door de”tourist”kwam prachtig naar voren in tekst en muziek. 
 
Kortom een héél bijzondere voorstelling waarvan de ongeveer 60 aanwezigen hebben 
genoten. 
                                                                                                                               I.S. 
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Blik langs de weg.  
 
As ie touvalleg bie pad en weg binnen, 
mout ie ais opletten, hou-veul rötzooi 
doar ligt. Bloots al de lege blikjes. Ie 
roaken tel kwiet.  Dat zel joe nooit 
gebeuren op t Diekje in 
Heubultjeburen. Doar zörgen Riekje 
Raamp en heur Hinnerk wekelks veur 
oproemen. 
 
                     Hinnerk Raamp vult 
kaggel veur zoveulste moal mit holt en 
Riekje geft deskundeg heur 
aanwiezens. Opais wordt ze oflaaid 
deur n snorfietser, dij mit n bult keboal 
over t Diekje roast. In t verbiegoan 
klokkert de miesgaster n blikje leeg en 
mietert hom bie heur op t gras. 
,,Zwienhond,” ropt ze schel. Hinnerk 
schrikt, mor den begript e, dat heur 
oetval nait aan zien adres richt 
is.,,Ging der ain laangs?”vragt e 
kaalverachteg. ,,Wat aans, der jankt 
hier n stroaljoager zunder oetloat 
verbie en meneer blift 
doodgemoudereerd mit kaggel 
hinneweer?” 
,, k Mag der toch nait veur ale 
schieterijtjes bie votlopen?”      
,,Schieterijtjes, bist vergeten woar wie 
ons week in week oet  volledeg veur 
inzetten? Nou?” 
,,Doe bedoulst, n schoon milieu, 
Riekje?” 
,,Dat hest den gelukkeg nog in t snötje, 
mor hest vast nait mit-kregen, dat der 
sikkom n blikje bie ons deur t glas 
kinkeld is. Men ken nait boeten lopen 
tegenwoordeg, of der vlugt joe zo’n 
projektiel om oren. Zunder helm op 
wordt t levensgevoarlek, want onze 
jeugd het dörst, dörst en nog ais dörst 
en ast t blik leeg is, mout der roemte 
mokt worden veur t mobieltje. 
Onveurstelboar houveul blikjes doe al 
veur mie van t Diekje ofzöcht hest, 
Hinnerk. Mor dij t lest laagt, dat bin ik, 
Riekje Raamp. Op d eerste wonsdag, 
april 2009, wordt t kassa, Henkie 
mienjong. Den voert onze regeren 

stoatsiegeld op blik in. Sjef Gruin van 
gemaainte het mie verteld, dat milieu-
minister Kroamer haard aan zo’n wet 
sleudelt.” 
           Daip in zien haart  twievelt 
Hinnerk doaraan, mor hai holdt zien 
gedachten veur zuk. t Kon veur t zulfde 
geld ja n zuitholder-tje van Sjef Gruin 
wezen, flaauw as e was van Riekjes 
toerloos gezoes over bladbloazers en 
motorzoagen. En doarbie,dij eerste 
wonsdag vol volgens kelender op ain 
april. Mor alla, toukomst zit in n 
toubonden zak, ofwachten en hopen, 
dat ondanks dizze zörgleke tieden dat 
stoatsiegeld der komt . Riekje het hom 
noamelk n tiggelkaggel beloofd en dij 
huift hai mor ainmoal doags vullen. 
 ,, Hé, dagdreumer, woar zitst mit dien 
gedachten, hoal mie dat blikje mor van 
t gras of.”  
                       Dou hai heur t ding 
aanlangde, zetde zai bril op en leesde, 
dat der energiedraank in zeten haar.,, 
Energiedraank, nou brekt mie de 
klomp, want dij slappenscheet is ja nog 
te beroerd om ain trap te fietsen.  
Broene bonen mozzen zien ollu hom 
veur-zetten.” 
,, Joa, Broene bonen,”kraaide 
Hinnerk,,, doar is Sven Kroamer   
wereldkampioen mit worden, zien 
moeke is ook nait veur niks minister 
van milieuzoaken, ja!” 
,,  Dat slagt as n taang op n zwien,doe 
maaljoager, t wordt hoog tied, dast d 
oogst van dizze week inzoamelst. Op 
pad doe!” 
Hinnerk zucht ais n moal daip, en even  
loater struunt e zunder helm en in n 
fien regentje baarms, sloten en 
stroekgewas van t Heubultjebuurster 
Diekje of. Dankboar waark, dat wel, 
want drij kilometer wieder het e zien 
koar boordevol blikjes. Dij ken e onder 
t ofdak bie de veurroad opstoapeln en 
den mor hopen op stoatsiegeld en n 
tiggelkaggel…. 
 
                                                                             
Luuk 
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Op zaterdag 14 maart wordt de SMEERPIJPLOOP gehouden, een uniek sportevenement. 
Ons dorp Woltersum is het centrale punt in deze route. Niet alleen komen hier de 
wedstrijdlopers, de nordic walkers en de recreatieve wandelaars langs maar ook is bij de 
molen een wisselpunt voor de estafette ploegen en de start van de halve veldloop (17Km). 
Teven is hier natuurlijk de finish van de speciale “Woltersumloop”die door Saskia en Klaaske 
is georganiseerd.(u kunt zich nog opgeven via 302 4204 en 302 2028). 
 
Tussen 10.00 en 14.00 zijn er veel extra activiteiten bij de molen zoals: 
Diverse optredens van de “Neutenbieters”, een springkussen voor de jeugd en medewerking 
door: startschotschieter (en ex burgemeester)Rika Pot, fitnessdeskundige Ivan Liem en 
speaker Erik Bulthuis.   De catering wordt verzorgd door SVW. 
 
Naast alle lol zullen we ook enige hinder van dit feest ondervinden. 

• De weg langs het kanaal zal vanaf de K de Boerweg tot aan de Bloemhofbrug worden  
afgesloten voor alle verkeer. 

• De gelede bussen met deelnemers volgen de route: Bouwerschapsweg-Hoofdweg-
Dobbestraat-Bouwerschapsweg .Wij verzoeken alle bewoners om die dag geen auto’s 
op deze wegen te parkeren. 

• Het parkeerterreintje op de hoek K de Boerweg-Eemskanaal nz  en het 
erachterliggende grasveld zijn nodig voor het plaatsen van de jurywagen, het podium 
en de cateringtent. Graag vanaf vrijdagavond deze locaties vrij houden. 
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WEDSTRIJDEN IJSBAANVERENIGING WOLTERSUM 
 
Net voor de kerstdagen hadden we de 
ijsbaan onderwater gezet. Dit bleek later 
precies op tijd, omdat het na de kerstdagen 
begon te vriezen. Na enkele nachten 
matige vorst kon er op 30 december voor 
het eerst weer eens geschaatst worden. 
Kinderen die nog nooit geschaatst hadden 
konden door hun ouders de eerste 
beginselen bijgebracht worden. Wij hadden 
voor 3 januari 2009 korte baan wedstrijden 
georganiseerd voor verschillende 
leeftijdscategorieën. Op 2 januari hadden 
we lichte dooi, hierdoor zouden de 
wedstrijden eventueel niet door kunnen 
gaan, men had voor ‘s nachts wel weer 
vorst aangekondigd. De baan lag ‘s 
morgens 3 januari weer tiptop bij. Dit 
stemde ons weer positief. Tegen de middag 
begon het weer licht te dooien. Ondanks 
deze domper besloten we toch om de 
wedstrijden door te laten gaan. Vanaf 
13.00 uur kon men zich inlaten schrijven. 
Het deelnemers veld was behoorlijk 
(ongeveer 40). In totaal hadden we 6 
categorieën. Om 14.00 uur werd het eerste 
start sein gegeven. Na soms een verbeten 
strijd waren om ongeveer 15.55 uur de 
prijswinnaars bekend. 
5 t/m 7 jaar                 8 t/m 10 jaar 
1e Tido  1e Kylie 
2e Merlijn  2e Myrthe 
3e Naomi  3e Amber 
4e Marco  4e Sharon 
Sharon had ook nog 3e kunnen worden 
maar raakte geblesseerd. 
11 t/m 13 jaar  14 t/m 16 jaar 
1e Semanuel  1e Dennis 
2e Marieke  2e Thomas 
3e Cris   3e Niek 
Mannen  Vrouwen 
1e Jan Bouwman 1e Ria Knol 
2e Leo Dijkstra 2e Maaike 
3e Gert v Dijk             Sparreboom 
Voor alle prijswinnaars waren er bekers en 
voor de rest van de deelnemers was er een 
medaille.  
 
 

 
Zondag na de wedstrijddag dooide het en 
na een aantal dagen met kwakkelweer 
begon het woensdagnacht weer te vriezen. 
Op donderdagavond besloten we om 
zaterdag 10 januari weer iets te 
organiseren. Het werd looike rijden en een 
mini marathon. Zaterdagmorgen onder een 
stralend zonnetje werd de baan door ons en 
enkele vrijwilligers (hiervoor bedankt 
!!!!!!) geprepareerd voor de wedstrijden ’s 
middags. Opgave was vanaf 13.00 uur. Na 
een wat moeizaam begin hadden we om 
14.00 uur 22 koppels voor het looike rijden 
en 28 deelnemers voor de minimarathon op 
papier. Het looike rijden begon om 14.15 
uur en dat leverde een mooie strijd op 
tussen de verschillende koppels, 
 
De prijs winnaars waren: 
1e prijs Gert en Tjakelien van Dijk 
2e prijs Jan Bouwman en Melissa Roelvink 
3e prijs Tabe en Mirthe    
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Het programma ging verder met de mini 
marathon. We hadden twee baantjes 
gemaakt: 1 voor de kleintjes en 1 voor de 
wat grotere en volwassenen. De kleintjes 
moesten 30 minuten hun rondjes draaien 
en de anderen 45 minuten. Iedereen had 
een stempelkaart waar ze elk rondje op af 
moesten laten stempelen, dit leverde soms 
hectische taferelen op bij de 
stempelposten. 
 

 
 
Ook nu waren er voor de prijswinnaars 
weer leuke prijzen. 
 
De prijswinnaars van de verschillende 
categorieën waren: 

6 en 7 jarigen              8 en 9 jarigen 
1e prijs Lilian (54)      1e prijs Mertijn (44) 
2e prijs Naomi (29)     2e prijs Jordis (45) 
3e prijs Sharon (44)    3e prijs Roan (28) 
 
 
10 en 11 jarigen             12 t/m 14 jarigen 
1e prijs Marcel (52)        1e prijs Marieke 
(52)  
2e prijs Myrthe (51)        2e prijs Lianne 
(43) 
3e prijs Amber (43)        3e prijs Alwin (35) 
 
15 jaar en ouder 
1e prijs Inge en Arenda (55) 
2e prijs Henk Venhuizen (48) 
3e prijs Jan Bouwman (45) 
 
 
Wij willen de vrijwilligers bedanken voor 
hun bijdrage aan de koek en zoopie.  
Kees, Sien, Tjakelien en Dieta bedankt 
!!!!!!!!!! 
                                                
                  
                                                                                
Het bestuur  

=================================================================== 
Afwaschbaar behang maken 
: In de omgeving van waschtafels en dergelijke kan men het behangsel afwaschbaar maken 
door te bestrijken met een oplossing  van  2 deelen Borax en 2 deelen Schellak (in stangen ) 
en 24 deelen Spiritus.Het beste wordt deze oplossing op het behang gestreken  met een zacht 
penseel of platte , zachte kwast  en wordt herhaald wanneer het behangselpapier geheel droog 
is geworden .Men kan na droging met een borstel het papier glad wrijven.Een ander middel is 
van deze samenstelling: 1 deel Borax en 6 deelen Schellak in 36 deelen water oplossen .Op de 
zelfde wijze aanwenden  
 

Jaap Kiel 
 
.Behangselpapier schoonmaken . Behangselpapier kan zeer goed schoongemaakt worden  
als men wrijft met een droge (zandvrije spons)waarop tarwezemelen zijn gestrooid .Ook met 
oud roggebrood ( 2 à3 dagen oud) wrijven gaat zeer goed 
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Aan alle inwoners van Woltersum  
 
Onderwerp: De gemeenteraad komt op bezoek 

Geachte inwoners, 
Het is inmiddels al bijna een goed gebruik geworden voor de leden gemeenteraad 
van Ten Boer om alle dorpen in de gemeente te bezoeken en met de inwoners te 
praten over belangrijke onderwerpen. Onderwerpen waarover de raad graag van de 
inwoners hoort hoe daar over gedacht wordt. Onderwerpen die ook burgers bezig 
houden.De uitkomsten van de discussies kan de raad gebruiken bij belangrijke 
beleidskeuzes. 
Deze keer zal het hoofdthema Leefbaarheid zijn. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken 
aan zaken als: dorpscoaches, overlast, vuurwerk etc. Ook is er tijdens de avond 
gelegenheid de raadsleden vragen te stellen over zaken die niet op de agenda staan. 
De raad zal Woltersum bezoeken op donderdag 12 maart. 
De bijeenkomst is in het dorpshuis van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. 
U bent van harte welkom.  Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze 
discussieavonden met de gemeenteraad. 
 
Namens de raad van de gemeente Ten Boer,                       Roelof Bosma, griffier 
AGENDA 
20.00 uur : Opening en verwelkoming door de avondvo orzitter de heer  
                   Peter Heidema 
20.05 uur : Veiligheid 

Er wordt periodiek een scan gemaakt door de politie waarin zichtbaar wordt 
gemaakt hoe (on)veilig uw dorp of gemeente is. De aanwezige buurtagent zal 
over de meest recente cijfers iets zeggen. Onderwerpen als 
verantwoordelijkheid,  vandalisme, rol jeugd zijn belangrijk daarbij. 

20.30 uur : Dorpscoaches/conciërges is dat nuttig, nodig of overdreven?  
Leefbaarheid heeft alles te maken met de vraag of inwoners nog “naar elkaar 
omkijken “ Leven we met elkaar of naast elkaar.? 
Is er genoeg sociale controle ? Of juist te veel? 
Aan de hand van stellingen zullen we proberen daar helderheid in te krijgen 

21.00-21.15 uur Pauze  
21.15 uur : Vuurwerk  

Een lust, een aardigheid of pure overlast? 
Nu ook landelijk de discussie hierover oplaait , wil de raad graag een indruk 
krijgen hoe hier in onze gemeente over gedacht wordt. 

21.25 uur : Ontwikkelingssamenwerking 
In de gemeentelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking zitten een aantal 
enthousiaste raadsleden.In het kort zal worden ingegaan op de activiteiten van 
deze werkgroep. 

21.30-22.00 uur Rondje raad 
          Er zijn ongetwijfeld zaken die niet op deze agenda staan, maar waarover u de  

raadsleden wel een vraag wil stellen.  
Op deze avond is daar zeker gelegenheid voor. Grijp uw kans! 

22.00 uur Officiële afsluiting avond. 
          Tot slot.Voor vragen en klachten over weg- en groenonderhoud, de uitvoering 
van  vastgestelde plannen en dergelijke liggen klachtformulieren bij de ingang van de 
zaal en op de tafels. Dit soort zaken hoort tot de bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders. Wij zullen uw opmerkingen hierover doorgeven aan het college. 
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Karaktervol geluid vanuit Woltersum. 
 
Op 1 februari jl. trad Klaske Oenema op in onze kerk. 
Nog nooit heb ik de stilte in de kerk zo ervaren als deze zondag. 
Het publiek durfde bijna niet te klappen. 
Klaske heeft een zachte stem en ze vertolkte haar muziek zacht en ingehouden, daarbij 
gebruik makend van beelden die ze met knipsels verduidelijkte. 
Het was een boeiend geheel en van een betoverende schoonheid. 

 
Vooraf aan het optreden was de ingebruikname van een vuurschaal voor de kerk, gemaakt 
door Betrus Hidding. 
Dit kunst werk is gemaakt naar aanleiding van de donatie die is ontvangen na de 
herdenkingsdienst van Marijke ter Veer. 
Het is een prachtig kunstwerk en Pieter ter Veer heeft als eerste het vuur ontstoken. 

 
Het was een bijzondere middag en met mij hebben velen hier echt van genoten. 
I.S. 
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WANNEER WIE WAT WAAR ???? 

7-mrt de Witte Brug 
Karaoke-Disco show mmv.Johan 
Claus café 22,00 uur 

12-mrt gemeenteraad Dorpenronde/infoavond dorpshuis 20,00uur 
14-mrt waterschap Smeerpijploop Eemskanaal 10,30uur 
21-mrt de Witte Brug vrij klaverjassen om vleesprijzen café 20,00 uur 
29-mrt de Kar Tom Tom Club muziekspectakel schouwburg 19,00 uur 

5-apr CIE Pisces&Taurus multimediaoptreden kerk 14,30 uur 
13-apr de Witte Brug Neut'n Schaiten café 14,30 uur 
13-apr SVW Kinderwagenrace     
17-apr de Kar doisco groep 6-7-8 jeugdsoos   
18-apr de Witte Brug vrij klaverjassen om vleesprijzen café 20,00 uur 
18-apr de Kar Ski-Snowboarden Kardinge   
18-apr CIE Projectkoor Woltersum opera kerk 20,00 uur 
19-apr CIE Projectkoor Woltersum opera kerk 14,30 uur 

29-apr de Witte Brug Koninginnenacht mmv.Mr.Pleasant café 
Back to the 
60's 

30-apr feestgroep Vrijmarkt kerkplein 12,30uur 
6-mei de Kar Theater Artemis "Ribstuk" kruithuis   

20-mei SVW schoolvoetbaltournooi sportveld   
5-jun WoltPop MOOIWark & Hail Gewoon sportveld   
6-jun SVW feest 90jaar SVW sportveld   
7-jun CIE Big Band Groningen kerkplein 14,30 uur 
7-jun SVW feest 90jaar SVW sportveld   

14-jun de Kar Klimwand Kardinge   
6-sep CIE Torf 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 
 

De Buurtbus heeft een nieuwe dienstregeling 
Richting Appingedam 
 

 
07.07 uur 
08.37 
09.56 
12.51 
15.11 
16.16 
17.36 

Richting Ten Boer 
 

 
06.51 
08.23 
09.41 
12.36 
14.51 
16.01 
17.21 
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KRUIDENIER SCHOONVELD DEFINITIEF GESLOTEN 

Eigenlijk bestond de winkel niet echt meer, 
maar toch was 28 februari de laatste dag 
dat kruidenier Schoonveld open was. Een 
zaak die al bestond, toen de ouders van 
Martha Schoonveld-Laning hem in 1937 
overnamen. Die hebben de winkel tot in 
1976 uitgebaat. In dat jaar namen Martha 
en haar man Rinus de nering over. Al die 
jaren heeft Woltersum het gemak gehad 
van een kleine kruidenier dicht bij huis.Als 
je plotseling zonder suiker of zeep zat, wist 
je dat je altijd nog terecht kon bij Martha. 
Dat is nu verleden tijd. Maar dit moment 
van sluiting wilden de Woltersummers niet 
aan de aandacht laten ontsnappen. Want er 
is altijd waardering geweest voor Martha 
en Rinus, en dat mocht ook wel eens een 
keer blijken. Zo stonden er op zaterdag de 
28e februari, rond twaalf uur ’s middags, 
zo’n 65 man verdacht opgesteld in de 
nabijheid van de winkel aan de Hoofdweg. 
De winkel zelf had zich in feestelijk jasje 
laten steken, geheel zonder medeweten van 
de eigenaars. Even na twaalven kwamen 
Martha en Rinus naar buiten. Dat was het 
moment dat Lenneke Brik, voorzitter van 
de dorpsvereniging, namens alle 
dorpelingen een korte speech hield waarin 
ze Martha en Rinus uitvoerig in het 
zonnetje zette en hen bedankte voor de 
jarenlange service, die zij ons dorp 
verleend hebben. 

 

 Daarna bood Lenneke een soort cheque 
aan het winkelierechtpaar aan: een cheque 
voor een rondvlucht boven Woltersum. Het 

geld daarvoor kwam van de verenigingen 
van Woltersum. Maar dat was nog niet 
alles. Kinderen van de basisschool 
kwamen met een grote map, vol met 
tekeningen die zij, en hun schoolgenootjes, 
hadden gemaakt voor Martha en Rinus. 
Vervolgens was het de beurt aan onze Pien 
(Oord). Zij bood de gewezen kruideniers 
een ruim geldbedrag aan, dat zij deur aan 
deur in het dorp had opgehaald. Dat geld 
kregen Martha en Rinus nog niet meteen, 
want het is bedoeld als bijdrage in de 
kosten van een toekomstige reis van onze 
kruideniers. Ook waren er dorpelingen die 
hun eigen presentjes aan de scheidende 
kruideniers aanboden. Daarna kregen de 
verzamelde dorpelingen nog een drankje 
aangeboden op kosten van de 
dorpsvereniging. Het werd een gezellige 
‘middagpauze’ op straat. Martha en Rinus 
konden het afscheidsgebaar van hun 
dorpsgenoten waarlijk waarderen en lieten 
dat ook, licht aangedaan door deze 
onverwachte aandacht, blijken. Maar veel 
belangrijker dan dat, ze weten nu ook hoe 
zeer het dorp hun inspanningen over de 
jaren gewaardeerd heeft. Martha en Rinus, 
geniet van je welverdiende rust. 

JV 

 

de allerlaatste klant 
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VERKEERSKWIS V.V.N. TEN BOER 

Evenals voorgaande jaren organiseert de 
afdeling Ten Boer van Veilig  Verkeer 
Nederland ook dit jaar weer de grote 
Verkeerskwis. Alle verenigingen of teams 
uit de gemeente worden ook dit jaar 
uitgenodigd om te strijden om de VVN-
bokaal. Deze kwis wordt aangeboden in de 
vorm van 50 dia’s (antwoord ja of nee) 
waarmee uw verkeerskennis van de 
gedragsregels voor voetgangers en 
bestuurders van diverse voertuigen zal 
worden getest. 

 

De kwis wordt gehouden op donderdag 9 
april 2009 om 19.45 uur in gebouw 
Menorah aan de Wigboldstraat in Ten 
Boer.  Er kunnen van elke vereniging 
meerdere teams van elk drie personen 
deelnemen aan de kwis. Supporters zijn 
uiteraard ook van harte welkom. Ook voor 
hen kan het een leerzame avond worden. 

 

Behalve de prachtige Veilig Verkeer 
Nederland-bokaal zijn er diverse medailles 
te winnen. Ook ontvangt het winnend team 
een geldbedrag van € 100,00. Dat wordt 
beschikbaar gesteld door V.V.N. (afdeling 
Ten Boer) en moet worden gebruikt om de 
verkeersveiligheid te verhogen (een en 
ander in overleg met V.V.N. Ten Boer). 

Opgave voor de kwis moet plaatsvinden 
voor 26 maart 2009. Bij opgave vermelden 
de naam van de vereniging of het team, de 
namen en telefoonnummers van de 
teamleden en naam,adres (met postcode en 
woonplaats), telefoonnummer en e-mail 
adres. De contactpersoon kan eventuele 
mededelingen van de organisatie aan de 
deelnemers doorgeven. Opgave via A.M. 
Greven, Jan Zijlstraat 24, 9792 PV, Ten 
Post, telefoon 050-3023608 of via 
vvn@planet.nl. Geef wel duidelijk aan dat 
het om aanmelding voor de verkeerskwis 
gaat. 

 

Het bestuur van de VVV nodigt u allen van harte uit voor de jaarvergadering! 

Agenda:  1.Opening 
2.Notulen vorige jaarvergadering 
3.Jaarverslag secretaris 
4.Bevindingen kascommissie 
5.Bestuursverkiezingen 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Pieter ter Veer en Carla Ruben 
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden 

6.Kermis 2009 
7.Rondvraag 
8.Sluiting 

Vrijdag 27 maart om 20.00 uur in Café de Witte Brug 
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Mooi Wark in Woltersum 
 
Jullie hebben het natuurlijk allemaal al vernomen. Op vrijdag 5 juni treedt “Mooi 
Wark”op in Woltersum in de feesttent op het voormalige trainingsveld. 
 
Omdat dit een hele organisatie betreft hebben we (Addie en Irene Dost en Kees en 
Sien Steenhuis) Henk Evenhuis gevraagd om tot het organisatiecomité toe te 
treden. Henk is hiermee akkoord gegaan. 
Op dit moment houden we ons o.a. met de volgende zaken bezig: 

� Vrijwilligers vinden die ons deze avond kunnen helpen 
� Public Relations; o.a. posters, flyers, advertenties, entree kaarten (we 

moeten de tent vol krijgen met ca. 800 betalende feestgangers) 
� Na afloop van “Mooi Wark” moet er afgebroken worden, de tent moet 

opgeruimd en ingericht worden voor de reünie van S.V.Woltersum op 
zaterdag 

� We moeten zorgen dat er voldoende rijplaten zijn, zodat er op- en om  het 
veld niets vernield wordt 

� We zijn bezig met een web site (gemaakt door F.K. van Dijk), zodat 
iedereen daar de informatie af kan halen. 

De website is in de lucht (weliswaar nog niet helemaal klaar), je kunt daar de 
informatie af halen (www.woltpop.nl). 
We zijn door diverse dorpsgenoten gevraagd of er voor de bewoners van 
Woltersum ook een voorverkoop gehouden wordt. Op zaterdag 21 maart 2009 
tussen 11.00 en 16.00 zijn de kaarten à € 12,50 verkrijgbaar in “café de Witte 
Brug”. Vanaf dinsdag 24 maart a.s. zijn de kaarten verkrijgbaar op diverse 
voorverkoopadressen (voor info: www.woltpop.n). Deze verkoop is echter niet 
exclusief voor onze dorpsgenoten, want voor die tijd starten we een 
reclamecampagne om te proberen zoveel mogelijk kaarten kwijt te worden. 
 
Omdat wij zelf het financiële risico dragen leek het ons goed om het evenement 
in een stichting onder te brengen. Dinsdag 3 maart j.l. is de oprichtingsakte bij 
de notaris getekend en gaan wij verder onder de naam Stichting Woltpop.  
Wij willen proberen om er dit jaar goed uit te springen, zodat we volgend jaar 
weer iets kunnen organiseren en dan bijvoorbeeld twee avondvullende 
programma’s. Bijvoorbeeld op vrijdag een Hollandse avond en op zaterdag een 
leuke band. Als iemand nog suggesties heeft, houden wij ons aanbevolen.  
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Sax 4 Pleasure. 
 
Op zondag 1 maart trad het 
saxofoonkwartet sax4pleasure op in 
onze kerk. 
De muziek bracht je als het ware 
terug in de tijd. Je zag bijna de  
paleizen, met daarin de statig 
dansenden historische figuren. 
Henk v.d.Berg bespeelde de sopraan 
saxofoon, voor de alt saxofoon was 
een vervangster gezocht aangezien 
Herman Breman aan zijn schouder 
was geopereerd. Helaas is haar naam 
mij ontschoten, maar ze deed het 
geweldig. 
De tenor saxofoon werd bespeeld 
door Marijke Mekkes en de bartion 
saxofoon door Froukje Kapma. 
 

 
 
Leuk was het om de instrument even 
één voor één te horen. 
Wat een verschil in geluid. 

De akoestiek van de kerk leent zich 
zeer goed voor dit soort muziek. 
 

 
 
In de pauze werd door dhr. Lubbers 
de gedenksteen onthuld die ter 
gelegenheid van het gereedkomen 
van de restauratie van de kerk 
aangeboden werd door de vereniging 
Dorpsbelangen. 
 
Al met al weer een plezierig stukje 
cultuur in ons dorp 
 
I.S. 
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Bent u actief als vrijwilliger? 
 
De gemeente Ten Boer heeft 
per 1 januari 2009 een nieuwe 
vrijwilligersverzekering. 
 
Alle vrijwilligers binnen de gemeente Ten 
Boer zijn verzekerd voor schades ontstaan 
tijdens de uitoefening van vrijwilligerswerk. 
 
Maar liefst 25% van alle Nederlanders 
doet een vorm van vrijwilligerswerk. Als 
ouderen-bezoeker, als buddy van zwaar 
zieke mensen of als klaar-over om 
kinderen bij school veilig over te laten 
steken. Belangrijk werk dat niet alleen 
onbetaald is, het brengt ook risico´s met 
zich mee. Om niet het risico te lopen dat 
organisaties en hun vrijwilligers 
onvoldoende of niet verzekerd zijn, heeft 
de gemeente Ten Boer, als onderdeel van 
haar vrijwilligersbeleid, een collectieve 
vrijwilligersverzekering afgesloten. 
 
Vrijwilligers in Ten Boer hoeven zich niet 
aan te melden voor de verzekering. Iedere 
vrijwilliger is automatisch meeverzekerd. 
Uitgesloten zijn: mantelzorgers 
(gedeeltelijk), vrijwillige politie en de 
vrijwillige brandweer.  
 
Ook de bestuurders van 
vrijwilligersorganisaties met een jaaromzet 
van maximaal 
€ 500.000,00 zijn onder bepaalde 
voorwaarden verzekerd.   
 
Meer informatie over de 
vrijwilligersverzekering en de voorwaarden 
kunt u vinden op  
onze website: www.tenboer.nl 
Bij onze publieksbalie is een 
informatiemap af te halen met de 
polisvoorwaarden e.d. 
 
Voor vragen over deze verzekering kan 
contact worden opgenomen met de heer 
K. Zweep van Bureau Verzekeringen,  
Dienst Informatie Administratie, van de 
gemeente Groningen. Telefoonnummer: 
050-3679351. 
 
 

TONEEL 
 
Het zit er weer op. De toneel 
vereniging “Old Egypte”  heeft haar 
jaarlijkse uitvoeringen weer achter de 
rug. Op 6 maart a.s. mogen we nog 
voor de ANBO optreden in het 
buurthoes in Ten Boer.  
 

Dit jaar hebben we “de Kerkstraat is 
een keurige straat” gespeeld. U kon 
allen genieten van de belevenissen 
van de familie Hofman. Als mevrouw 
Hofman (Bets) graag een auto wil en 
het geld hiervoor wil verdienen door 
kostgangers te houden wordt de heer 
Hofman (Arie) hier niet vrolijk van. 
Gelukkig zijn zijn vrienden Dries en 
zoon Gerard bereid om als vrouwelijke 
kostgangers een kamer te huren. Als 
een broer en zus van Bets ook nog 
willen komen logeren en de buurman 
graag naar jonge meisjes kijkt zijn er 
diverse onverwachte ontwikkelingen.  
Zoals elke klucht is het hier echter ook: 
eind goed al goed. 
 

S.H. 

 
Afscheid  Burgemeester. 
 
Jammer, wat jammer dat ze weggaat 
was de meest gehoorde uitspraak bij 
het afscheid van Rika Pot. 
Dat vinden wij ook.Bij het afscheid was 
erg duidelijk dat er een verschrikkelijk 
goede band bestond tussen de raad en 
de burgemeester. 
De Raad vormde zelfs het 
gelegenheidskoor”Warm Rood” en 
zong geweldig. 
Alles stond in het positieve. Wij als 
dorpelingen hebben het genoegen 
gehad haar regelmatig te mogen zien 
in ons dorp. 
Ja Jammer dat ze weggaat. 
 
I.S. 
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Na 33 jaar hebben Martha en 

Rinus besloten de winkel te 

sluiten. 

 

 

 

 

We bedanken de mensen voor 

het goede vertrouwen in 

ons. 

 

 

 

Groeten. 

Martha en Rinus 

 

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

 
Het zal iedereen 
opgevallen zijn dat het 
formaat van uw 
dorpskrant is 
veranderd .Door een 
fout bij de drukker is 
het decembernummer 
op A5 formaat 
gedrukt in plaats van 

A4 ,alles werd ineens 2 maal zo klein, maar…ook 
veel goedkoper.Om dat we de kosten voor de 
vereniging,en ook uw contributie,zo laag mogelijk 
willen houden is op de jaarvergadering besloten om 
met dit formaat verder te gaan. De meeste 
aanwezige leden vonden het A5 formaat wel prettig 
maar vooral de ouderen hebben problemen met het 
verkleinde lettertype. 
Daarom is in deze krant wat geëxperimenteerd met 
verschillende lettersoorten en maten. 
Wij vragen u om de aangegeven bladzijden te 
vergelijken en op de afscheurstrook aan te geven 
welke uw voorkeur heeft. 
De strook kan worden gedeponeerd in de bus in de 
eierkeet van de fam. Lalkens aan de Hoofdweg. 

De best leesbare bladzijde is :      5 – 7 – 9 – 11 – 15 – 29 – 35 – 37 – 39 
Eventuele andere suggesties : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Eindelijk weer ijspret op het diepje 
 

 
 

Wat was ons dorp mooi in de kerstvakantie!Het was puur genieten om op het diepje te 
schaatsen.Zelfs de kleintjes konden het nu eindelijk eens proberen.Ouderwets met een 
stoel.Het leverde zoals u kunt zien prachtige plaatjes op. In zo’n periode zie je weer hoe 
pittoresk ons dorp is en hoe gezellig. Het doet denken aan de oud Anton Pieck plaatjes van 
vroeger.Het is fijn dat er dan foto’s naar onze krant worden gestuurd.Bedankt Maaike voor 
deze prachtige sfeerplaatjes. 
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Het uitvoeringsplan Speelruimtebeleid. 

 

Woensdag 21 januari was er in het 
dorpshuis een inspraakavond in het kader 
van het uitvoeringsplan speelruimtebeleid. 
Wethouder Janny Zwerver, Fred Stol en 
Peter Mulder maken een rondje langs alle 
dorpen en ze presenteren het plan van de 
gemeente Ten Boer. 

Verschillende verenigingen waren hiervoor 
uitgenodigd. De groep was klein, maar 
vanuit dorpsbelangen, de sportvereniging 
en de school waren mensen aanwezig. 

  

Samenvattend komt het er op neer, dat 
Woltersum bovenaan de uitvoeringslijst 
staat en dus al dit jaar aan de beurt is. Dat 
betekent dat er ook daadwerkelijk dit jaar 
gewerkt zal worden aan het verbeteren en 

uitbreiden van de speelplek op het 
schoolplein. Er zijn in de afgelopen jaren 
een aantal toestellen verwijderd en dat 
moet wat ons betreft weer aangevuld 
worden.  Vooruitlopend op dit plan, was er 
op school al een groep samengesteld, die 
zich bezighield met het opfrissen van het 
plein. Dat komt nu goed uit, want daardoor 
zijn er al enkele lijnen uitgezet en wordt er 
al gewerkt aan een plan. We hebben 
daarvoor de hulp ingeroepen van de mbo-
groen afdeling van het AOC- terra in 
Groningen. 

Als je begint met het maken van dit soort 
plannen, merk je al snel dat het budget bij 
lange na niet toereikend is en dat het 
werven van fondsen een noodzaak is. Dat 
is ook niet erg, want daar zijn die fondsen 
immers voor. Om ook zelf initiatief te 
nemen om het budget enigszins te 
vergroten, wordt er vanuit school een soort 
markt georganiseerd. Dat zal in de loop 
van dit jaar plaatsvinden. U krijgt daarvoor 
t.z.t. nog een uitnodiging.  

Dan zullen we, indien mogelijk, ook de 
plannen presenteren. 

We houden u op de hoogte.

WOLTERSUM VAN BOVENAF 
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.Schoenen waterdicht maken             :  

 ½ Liter lijnolie ,500 gram schapenvet ,100 gram was en 60 gram hars ,boven vuur langzaam 
gesmolten en goed gemengd ,maken elk ledersoort waterdicht ,wanneer het daarmee 
ingewreven wordt .Ledercoserveering .10 Deelen schapenvet , 10 Delen Lijnolie en 1 deel 
Venetiaanse Terpentine worden tezamen gesmolten en wanneer het lederwerk droog is ,met 
dit mengsel ingewreven . 

Zeer goed gaat dit wanneer het leder iets verwarmd wordt 

 

 .Zwaarlijvigheid                              .  

 Vermageringskuur .Matigheid met eten , veel beweging in de vrije natuur          en een hard 
bed voorkomen zwaarlijvigheid  .Een vermagerend voedsel vindt ge in onderstaand 
lijstje:Appels ,Andijvie,Bladgroente ,( alle soorten ) ,Bloemkool ,Knollen ,Kool (alle soorten ) 
, Oesters ,Peren , Prinsesse-boontjes ,Sla ,(onaangemaakt ) ,Snijbonen ,Spruitjes ,Tomaten 
,Uien ,Wortelen. 

 Spijslijst waarvan men NIET magerder ,maar ook niet zwaarder van wordt ,hier onder 
vermeld: Aardappelen ,Bananen ,Doperwten ,Eieren ,Kaas ,Kip ,Honing ,Karnemelk ,Melk 
,Gekookte visch ,Mager vleesch . 

 Na een  vermageringskuur ; Vetvormend voedsel is : Alles wat gebakken is .Alles wat met  
olie aangemaakt wordt.Alle vetten   .Alle gedroogde bonen  , Bier ,Boter ,Brood ,Cacao 
,Chocolade ,Dadels ,Gebak ,Griesmeel ,Havermout ,Jus ,Koek ,Koekjes ,Krenten ,Macaronie 
,Margarine ,Meelspijs ,Rijst ,Room ,Roomijs ,Rozijnen ,Sausen ,Spek Suiker ,Vermicelli ,Vet 
vleesch ,Vijgen ,zoetigheden.  

Als ik nog bakker was geweest had ik dit stukje er niet bij gedaan 

 Jaap K . 
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OUDJAAR IN DE MOLEN 

 

 

Op de laatste dag van het jaar zijn wij door 
Sietse Pot zo’n beetje van het ijs gelokt om op 
de molen warme oliebollen met kwast te 
komen nuttigen. Hij wilde de donateurs graag 
verwennen! En dat is gelukt zoals je op de 
foto’s kunt zien. Wel heel bijzonder om over 
het ijs naar de molen te gaan! Het was 
beregezellig en heerlijk warm na alle ijspret die 
dag. 

 

 

 

 

 

 Vanuit School. 

De eerste schoolkrant van het jaar 2009. We 
zijn het jaar goed begonnen. In de eerste week 
hebben we met alle kinderen op de ijsbaan 
geschaatst. Het was heerlijk weer en de 
chocolademelk en de koekjes gingen er goed 
in. Dat ligt nu weer achter ons, we gaan ons 
opmaken voor het voorjaar. Hier en daar 
komen de sneeuwklokjes al boven en bij de 
familie Qualm zijn de eerste lammetjes al 
geboren.  

We hebben dit schooljaar, evenals vorig jaar, 
in de laatste schoolweek weer de musical. Het 
zal u niet verbazen dat wij als leerkrachten 
daar alweer mee bezig zijn. 

Dit jaar doen er 58 kinderen mee aan de 
musical. 

Markos van Hattem heeft onze school verlaten, 
het gezin gaat een nieuw leven tegemoet in 
Kroatië.   

Lois Timmermans en Louise Hasper zijn 4 jaar 
geworden en mogen nu naar groep 1. We 
wensen ze veel plezier bij ons op school. 
Jeroen en Annalyn Nijland zijn in Woltersum 
komen wonen en gaan sinds de 
voorjaarsvakantie bij ons op school. Jeroen zit 
in groep 6 en Annelyn in groep 2. We wensen 
Jeroen en Annelyn ook heel veel plezier bij ons 
op school! 

Groep 8 heeft de CITO eindtoets al gemaakt en 
zal de komende tijd een school voor voortgezet 
onderwijs gaan uitzoeken. Altijd spannend.  

In april gaan we, met de hele school, het 
project “kleine beestjes” doen. U zult ons dan 
vast wel eens tegen komen in het dorp. 

Kortom, we gaan weer een leuke tijd tegemoet 
met veel activiteiten. 
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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 (050-3022266) of mailen naar 
tilproat@kpnplanet.nl 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secretaris:H.Bothof              050-3024204 
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: P. Everts                 050 – 5791987 

 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: K.Lalkens                 050 - 3022028 
 
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 



 

 

De VVV maakt er weer een spektakel van met kermis! 

Zaterdag en zondag worden er  voor klein en groot  verschillende spelen  etc. georganiseerd. We 

willen nog niet alles verklappen maar we gaan op de Amerikaanse toer. 

Zaterdagmorgen: kinderactiviteiten 

Zaterdagmiddag: volwassenen 

Zondagmiddag: wegens groot succes in voorgaande jaren:  ringsteken aan de Hoofdweg! 

Het programma wordt binnenkort bij u bezorgd, dus let op de flyer! 

Het bestuur van het VVV wenst u alvast veel plezier tijdens de kermis en rekenen op uw komst! 

 




