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tie en/of de uitgever.Indien de inhoud  
discriminerend of kwetsend is, wordt 
niet tot plaatsing overgegaan. 
 
 
 

Kopijsluiting: 
vrijdag 
27 februari 2009 
 
 

Hallo Woltersummers, 
 
Ja alweer de laatste krant van het jaar.De 
tijd vliegt voorbij. Maar het was weer een 
goed kwartaal met hele leuke activiteiten 
in ons dorp. 
De cultuurcommissie doet toch erg veel 
om elke keer weer leuke voorstellingen in 
de kerk te geven. Petje af voor deze 
organisatie. Het zou wel fijn zijn wanneer 
er wat meer publiek kwam opdagen. 
Geweldig was het initiatief om een dolle 
dames avond te organiseren. Het was een 
groot succes en U leest er meer over in 
deze krant. 
Let ook op de nieuwe activiteiten kalender 
want december is bij uitstek de maand 
waarin veel gebeurd in ons dorp 
Sinterklaas is gelukkig ook goed 
aangekomen en heeft niemand 
meegenomen, waaruit volgt dat er alleen 
maar lieve kinderen en volwassen in 
Woltersum wonen. 
Nog een vraagje aan alle lezers, wanneer je 
een bijdrage hebt voor de krant, geef het 
dan zo vroeg mogelijk door en wacht niet 
tot het laatste moment. Het is frustrerend 
om op het nippertje nog allerlei 
wijzigingen in de opmaak te moeten 
maken. 
Tenslotte is de krant voor ons allemaal. 
Rest mij jullie allemaal heel fijne 
feestdagen te wensen en een voorspoedig 
2009. 
 
Groetjes, Ingrid Stayen 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL  
 
- Bestuur 
Sinds de vorige Tilproat hebben we 2x 
vergaderd. Het loopt een beetje stroef. Er is 
nog geen bestuursvergadering geweest, waar 
alle bestuursleden tegelijk aanwezig waren. 
Gelukkig spelen er geen dringende zaken op 
dit moment! 
- Speelruimtebeleid 
Alhoewel de soap rond de speeltoestellen zo 
langzamerhand natuurlijk wel op de 
lachspieren werkt! Want, jawel, aflevering 738 
dient zich aan: in januari komt mevr. Zwerver 
ons dorp bezoeken. En wel op woensdag 21 
januari 2009 om 20.00 uur in dorpshuis "de 
Bongerd". KOMT ALLEN!!! 
- Contact gemeente 
Sinds het zomerreces verloopt het contact met 
de gemeente niet meer vlekkeloos. Op mails 
krijgen we hooguit een ontvangstbevestiging &   
that's it. Zelfs op ons geldbesparende voorstel 
rond het dorpsveld (*) wordt niet gereageerd. 
We overwegen het besluit om 1x per jaar   
met B&W te overleggen terug te draaien en 
weer 2x per jaar bij elkaar te komen. 
(* Dit voorstel is op 10 september j.l. naar de 
gemeente gegaan. Het komt hierop neer: wij 
(het dorp) maaien het oude oefenveld zelf. De 
gemeente hoeft dan niet meer te klepelen en   
langdurig bezig te zijn met herstel- en 
onderhoudswerkzaamheden rond de tijd van 
het schoolvoetbaltoernooi. Dit is een 
besparing" die wij graag willen omzetten in 
benzine- en onderhoudsgeld voor de maaier   
plus een stalling bij het dorpsveld.) 
- Lunch 
Op 3 december j.l. was er een informele lunch 
met de commissaris van de koningin, Max van 
de Berg, in het trefpunt in Thesinge. Het was   

gezellig en ongedwongen. Als je trouwens ooit 
in de gelegenheid bent een bezoekje te 
brengen aan het "Trefpunt", moet je dat beslist 
doen! Wat een prachtig, modern en functioneel 
dorpshuis hebben ze daar! ( ook te huren voor 
partijen e.d.). 
- Kerstboom 
De kerstboom van dit jaar komt uit de tuin van 
Jan Dijk. We zijn daar enorm blij mee! 
Voorgaande jaren kochten we een boom van 
Dijkman in Winneweer. Dit jaar kon hij, helaas, 
geen boom leveren van voldoende  lengte. Ik 
raakte behoorlijk in paniek, zeker toen ik 
rondbelde en prijzen hoorde die rond de 600 
euro lagen! Slapeloze nachten had ik ervan... 
Gelukkig was Theo Verhoeven de 
meedenkende factor en mede dankzij hem, 
hebben we een kerstboom. Jan en Theo: 
DANK!!! ( En om het probleem voor het 
volgend jaar alvast bij de kladden te pakken:   
mocht je van plan zijn dit jaar een spar of 
conifeer van 8 a 10 meter lengte uit de tuin te 
verwijderen, wij houden ons ten zeerste   
aanbevolen!!!) 
- subsidie oud en nieuw 
Voor activiteiten rond oud- en nieuwjaar 
hebben 2 partijen subsidie aangevraagd. Dit is 
wederom niet gehonoreerd. Wij vinden het nog   
steeds onbegrijpelijk dat je blijkbaar eerst het 
dorp half moet afbreken in oudjaarsnacht, 
voordat je subsidie krijgt. Daarom gaan we   
onderzoeken hoe we deze rechtsongelijkheid 
uit de wereld kunnen helpen. 
 
Rest me nog jullie gezellige kerstdagen toe te 
wensen en een  feestelijke jaarwisseling ( in 
het dorp, natuurlijk! Want zowel " de  Bongerd" 
als " De Witte Brug" zijn open.)!!! 
 
Lenneke Brik ( voorzitter dorpsvereniging). 

 
 
!!!!Help!!!!Redactieleden gezocht!!!!Help!!!! 
 
Ik houd koffie over tijdens de vergaderingen van Tilproat. 
We zoeken nog een paar mensen om de redactie te 
versterken. Heb je dus zin om mee te werken aan je eigen 
dorpskrant en vind je het niet erg om daarvoor 1x per 3 
maanden te vergaderen meldt je dan aan bij Ingrid Stayen. 
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BRANDBULT                 
 
Ook dit jaar komt er met oud en nieuw weer een brandbult op het plein aan de Hoofdweg. 
Het wordt steeds moeilijker om hiervoor van de gemeente en de brandweer toestemming te 
krijgen, in Ten Boer en in de meeste andere dorpen zijn ze al verboden. De milieu- en 
veiligheidseisen worden steeds strenger en Woltersum is nog een van de laatste plaatsen in de 
gemeente waar het traditionele vreugdevuur nog is toegestaan, 

         mits wij ons goed aan de regels houden !!! 
 
Wat mag er op ? 

Alleen (kerst)bomen ,schoon sloophout  en nieuw hout.. 
Wat mag er niet op ? 

Meubels ,geverfd hout ,spaanplaat ,gelijmde platen ,kunststoffen ,vloerkleden ,          
auto onderdelen ,banden ,olie ,afval en alles wat geen schoon hout is. 

Veiligheid: 
De bult mag niet zo groot worden dat het gevaarlijk wordt voor de omringende 
woningen, zonodig laat de brandweer een deel weghalen. 

Weersomstandigheden: 
Indien er een stormachtige wind verwacht wordt uit een gevaarlijke richting zal de 
brandstapel op het laatste moment verplaatst worden naar het graslandje bij de “KAR” 
 De juiste plaats wordt in overleg met brandweer en gemeente bepaald. De gemeente 
assisteert dan ook bij het overbrengen van het brandmateriaal. 

 
Tussen kerst en oudjaar zullen de gemeente en de brandweer regelmatig controleren bij de 
brandstapels en zonodig ingrijpen.  

Laten we ons aan de voorschriften houden 
zodat deze traditie in  ons dorp behouden blijft ! 
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Dolle meiden avond 2008. 

Eindelijk was het dan zover.  De dolle 
meiden hadden samen met Jack van het 
cafe een datum geprikt en wel 28 
november.  De bedoeling was, dat een 
aantal wat forsere dames, kleding kwamen 
ruilen of verkopen. Dit als tegenhanger van 
de zo druk bezochte modeshow en 
ladiesnight, waar fantastische kledij wordt 
aangeboden  ( waar ik jammer genoeg 
maar net met een bovenbeen inpas). Dolle 
meid nummer 1 werkt bij Betties  en daar 
waren ze ook zo enthousiast om een rekje 
vol kleding te leveren. Even later  kwam 
ons ter ore dat Juf Dieta  kettingen maakte, 
die was dus ook al snel  gevraagd.  Als 
passievolle  ( een beetje) woltersummers  
kregen we een beetje het idee, hoe meer 
zielen hoe meer vreugd.  Dus na een 
ochtend gebeld te hebben hadden we een 
reuze gevarieerd gezelschap bij elkaar 
getoverd.  Na alle medewerking van Jack 
op de 28e  lag de zaal er sfeervol bij en 
druppelden de deelnemers langzaam 
binnen. Nadat iedereen een plek 
toegewezen had gekregen kon de zaal open 
om 19.30.  Daar kwamen alle andere dolle 
meiden aan, het liep storm!! Binnen no 
time was de zaal lekker gevuld met 
allemaal erg gezellige meiden Er werd  
zelfs een man ontdekt maar die is net zo 
vakkundig de zaal weer uitgewerkt. Sorry 
Ome Jan! Er was op elk vlak  iets te 
vinden. Vier  dames met sieraden maar 
zeer uiteenlopend, van kralen tot spangen, 
van vilt tot veters. 

 

Een fantastische kunstenares met o.a 
dierenportretten, een geurdame, 
kleuranalyse en zeepkettinglady,  ‘n zalige 
indische hapjes meid, een visagiste uit 
eigen dorp, wijnheren (leek alsof ze 
geboycot werden door alle dames), steiger 
en nagel Gea, oriflame dame, een ware 
tenenlezeres, een tafeltekeningen en 
leergriet, en natuurlijk een aantal dames 
die hun eigen kleding graag wilden slijten. 

 

 Ook was er, afgekeken van de vorige 
ladiesnight, een echte chocoladefontein 
met fruit en spekjes. Al met al genoeg te 
doen dus! Dat bleek ook wel want het bleef 
lange tijd zeer gezellig. Er werd naar 
hartelust gemake upt, gegeten, geproefd, 
geroken, gedronken en gelezen.  Zo rond 
een uur of 11  werd er begonnen met 
opruimen.  Zo snel als alles er stond zo 
snel was ook alles weer weg. Mooi  zoals 
dat gaat. Eindelijk konden de dames van de 
organisatie beginnen met het tellen van de 
winst!!!! 6 euro 10 op de kop af, maar oh 
wat een strop, de rekening moest nog 
betaald worden. Nou ja, wij hebben een 
hele leuke avond gehad voor maar een 
tientje de man. Waar vind je dat nog?  In 
woltersum!!!! Meiden ontzettend bedankt 
voor jullie komst!! We hebben ervan 
genoten.           

DolleGerda en Gekke Monique. 
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Bedrijven in en om Woltersum 
 

 
 
Je staat er eigenlijk versteld van hoeveel 
bedrijven/bedrijfjes er in ons dorp en 
omgeving zijn. 
Dit keer was ik te gast bij Saskia Bothof 
die een administratiekantoor runt. 
En wanneer je Saskia kent/of ziet denk je 
beslist niet in de eerste plaats aan een 
boekhouder. 
 
En je vraagt je dan ook af, hoe komt ze 
erbij om zoiets te gaan beginnen? 
Als geboren Brabantse besloot ze in 2000 
het Groningerland te gaan verkennen en 
kwam samen met Yoram terecht in een 
woongroep in Groningen. 
Waar ze vooral vrijwilligers werk deed. 
Haar officiële opleiding is HBO Sociaal 
Cultureel werk. 
Ze liep stage bij  een theatergroep, later 
had ze een coördinerende taak bij theater 
op locatie. 
 
Intussen kwam Henk in beeld (ze kende 
hem al eerder) en kwam het huis in de 
Dobbestraat vrij. Daarheen werd verhuisd 
en intussen maakte ze zich overal 
dienstbaar. Ze nam de zakelijke kant op 
zich van Theater “Geen Flauw Idee”, het” 
Trio dom en blond” en  zo kun je nog wel 
even doorgaan. 
Ook verleende ze hand en spandiensten bij 
“Noorderzon”en dan gaat daar de 
boekhouder weg en die van daarvoor wilde 
ook niet meer,logisch toch dat je dan 
Saskia vraagt! 

 Nou die had het idee dit kan ik helemaal 
niet, maar niet willen was er niet bij. Dus 
met hulp en begeleiding werd het vak 
geleerd, tussendoor haal je dan ook maar 
het boekhouddiploma. 
 
Het schuurtje in de Dobbestraat werd 
“kantoor”al moest je soms lussen de 
driewielers door laveren. 
Toen in 2002 Luc erbij kwam werd het 
allemaal toch wel krapjes. En zie er was 
weer een uitkomst, er werden nieuwe 
huizen gebouwd met lekker veel ruimte. 
Intussen behaalde ze ook nog even het 
MBA(Moderne Bedrijfsadministratie) 
diploma. Ze heeft zich inmiddels 
gespecialiseerd in de administratie voor de 
culturele en creatieve sector en voor 
particulieren bij aangifte van de inkomsten 
belasting. 
 
Saskia is dus een zeer veelzijdig persoon 
en behoorlijk sociaal betrokken.Zo is ze 
ook voorzitter van de “Jutters”een 
scoutinggroep in Lewenborg. 
Doet veel voor Gastouder opvang/kinder 
opvang en natuurlijk onze eigen “Kar” 
 
Met trots werd me het ruime kantoor 
getoond, wat in eigen ingang heeft . Keurig 
voorzien van toilet en een keukentje zodat 
ze haar cliënten op gepaste wijze kan 
ontvangen.

 
 
Het was een fijn interview en ik ben 
behoorlijk onder de indruk van haar 
inventiviteit en enorme werklust.  
I.S. 
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De Fluit van het verlangen. 
 
En weer had de cultuurcommissie een bijzonder programma op 2 november in de 
kerk. 
Dit keer een verhaal van Rudy Bremer, voorgelezen door hem zelf.Naar het schijnt 
voor de laatste keer 

.  
Foto:Mieke Steijvers  

Wat een geweldige verteller en een taalpurist pur sang. Zijn duidelijke uitspraak en 
intonaties van zijn stem maakten dat je geboeid luisterde. Zijn taalgebruik zou niet 
misstaan in het Nationaal dictee. 
Hij nam ons mee terug in de tijd met de hoofdpersoon, de ouderwetse schoolmeester 
in een klein dorp. Herkenbaar voor de ouderen, die nog opgevoed zijn met de strenge 
regels en het juiste gebruik van het Nederlands. De moraal was, dat de onderwijzer de 
schilderachtige beschrijvingen, die een schrijver nu eenmaal eigen zijn verfoeide en 
vervolgens langs een omweg door de “taaltuin”tot de ontdekking kwam dat juist die 
omschrijvingen en dus de vrijheid van de schrijver ging waarderen. 
Dit alles werd omlijst door Ronald Moelker die verschillende klassieke stukken op 
diverse blokfluiten ten gehore bracht. 
Prachtig vond ik het Ëngels Nagtegaaeltje van Jacob van Eyck, waarin je de vogels 
prachtig hoorde. 
Voor een enkel kleintje was de muziek zo mooi, dat er gewoon van in slaap viel. 
 
Kortom het was een bijzondere middag met en bijzonder verhaal. 
 
I.S. 
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Vuurwerk 
Mag worden afgestoken op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur 
tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. 
Uiteraard mag alleen goedgekeurd vuurwerk worden 
afgestoken. 
Leer uw kinderen om veilig met vuurwerk om te gaan of 
blijf er zelf bij. 
 

 
 

Carbid 
Mag binnen de bebouwde kom alleen met kleine bussen van 
maximaal 1 liter. 
Buiten de bebouwde kom  mogen bussen tot 60 liter worden 
gebruikt, maar alleen op particulier terrein. 
Er mag geen gevaar zijn voor mens , dier en milieu. 
Als u binnen de bebouwde kom met grotere bussen wil 
schieten mag dat alleen met een ontheffing van de 
gemeente.(dhr.Bos: 3028829)  

 
 

 

 

Kerstboom 
De oude kerstbomen kunnen ingeleverd worden bij de 
gemeente. U ontvangt contant geld. 
Deze betaalt 1 Euro voor iedere boom. Men mag een 
onbeperkt aantal kerstbomen inleveren. 
De jeugd of een vereniging kan zo dus nog wat 
bijverdienen. 
Brengen kan op 31 december en op 2 januari tussen 13.00 
en 16.00 uur op het dorpsplein in Ten Boer. 
(Ze mogen natuurlijk ook gratis op onze brandstapel) 

 
 
Nieuwjaarsfeest 
Op vrijdag 9 januari viert de gemeente haar nieuwjaarsfeest 
in het Buurhoes in Ten Boer. Het begint om 20.00 uur. 
De burgemeester laat het voorbije jaar de revue passeren in 
haar nieuwjaarstoespraak en de onderscheidingen van de  
“Deurpakker van het jaar”worden uitgereikt.  
Voor gezellige muziek, hapjes en drankjes wordt gezorgd.  
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55  4-ever  in  Woltersum 
 

 

 
Foto:Mieke Streijver 

 

 

Op zondag 5 oktober brachten Helen 
Buwalda en Wies Bouma een 
humoristisch, ontroerend, verbindend en 
cabaretesk liedjesprogramma te gehore in 
de kerk van Woltersum. 
Dit alles vanuit het perspectief van de 
vrouw die graag een tijdje 55 wil blijven, 
omdat dit nog net aardig is en hierna de 
knop toch echt om gaat naar steeds een 
beetje minder. 
De dames werden op de piano begeleid 
door Cas Straatman. 

 
De appeltaart tijdens de pauze, gemaakt 
door Gerrie en Linda, was heerlijk en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
Het was een geweldig leuke, ontspannende 
middag. De pianist gaf nog even een 
miniconcert op het orgel. 
 
Door dit optreden zijn er weer zeer leuke 
ideeën ontstaan voor een vervolg!!! 
 
M.S. 
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Lopen voor kankerbestrijding. 
 

 
 
In Tilproat van september heb ik een stukje 
geschreven over mijn actie en nu wil ik 
jullie laten weten hoe het is gegaan. Wij 
zijn met ons vieren het hele weekend op 
Terschelling geweest. Zaterdagmorgen 
hebben Lianne en ik meegedaan aan de 
ontbijtloop. Samen hebben we 5 km gerend 
door de duinen en bos. Na afloop konden 
we genieten van een verzorgd ontbijt in het 
zwembad. `s Middags hebben we een 
stukje van het parcours verkend op de fiets, 
een stevige oostenwind maakte het frisjes 
en ik hoopte dat de wind zondag niet zo 
hevig zou zijn. 
En ik had geluk, zondagmorgen was het 
wel mistig maar bijna geen wind. 
We zijn tegen half 11 naar West 
Terschelling gefietst en bij de veerboot 
gaan kijken. Daar kwam als verrassing 
voor ons mijn nicht en haar man aan om 
mij aan te moedigen. Even koffie drinken 
en toen ben ik mij gaan inlopen. Er deden 
in totaal 4000 lopers mee, 700 aan de hele 
marathon en 3300 aan de halve. Bij de start 
om 13.05 was het dan ook druk en het 
duurde een aantal minuten dat ik over de 
startlijn kwam. 
Heel veel lopers gingen mij voorbij maar 
ik ben rustig begonnen zodat ik in mijn 
eigen tempo kon lopen. We liepen eerst 
door dorpjes heen en daar stond veel 
publiek en alles was mooi versierd met 
vlaggetjes. Daarna door de duinen en toen 
de hoge duinopgang op bij Midsland aan 

zee. Dat was een hele klim, maar ik werd 
daar verrast door een spandoek waar op 
stond Rieta loopt voor kanker. Vorig jaar 
op mijn werk had ik een weddenschap met 
2 heren. Als ik de halve marathon zou gaan 
lopen op Terschelling zouden zij een 
spandoek maken. En de heren stonden er 
dus met hun spandoek. Daarna moest ik 3 
kilometer over het strand lopen, wat me 
mee viel. Aan het eind van het strand 
stonden Johan, Lianne en Niek mij op te 
wachten en aan te moedigen. Nu nog over 
2 duinen heen en dan de laatste 7 km over 
de Longway naar West Terschelling. Dit is 
een lang glooiend fietspad door de duinen 
en het bos.. Het lopen ging prima en kon ik 
veel lopers inhalen. De twee heren zijn met 
me meegefietst  en moesten een kilometer 
voor de finish van het parcours af. Ik zag 
de Brandaris en had nog genoeg over om 
een eindsprint te maken over de rode loper 
in een tijd van 2.23.00. Een tijd waar ik erg 
tevreden mee ben en ik ga zeker proberen 
om volgend jaar weer mee te doen.. Door 
alle bekendheid van mijn actie liep dat ook 
lekker. Er hebben veel mensen een donatie 
over gemaakt en verder waren er 8 
bedrijven die als shirtsponsor mij wilden 
steunen. Verder had ik 19 collectebusjes in 
omloop en die kon ik nu weer ophalen. Dat 
was wel spannend, want hoeveel geld zou 
ik in totaal ophalen. Het bedrag liep goed 
op en ik had zelf  €1500,00 in gedachten. 
Maar er zat toch meer geld in de 
collectebusjes dan ik had gedacht. Verder 
hebben 2 mensen een inzamelingsactie 
voor mij op gezet op Terschelling en een 
bedrag van €352,00 naar de rekening 
overgemaakt. Daar was ik wel even van 
onder de indruk. Donderdag 27 november 
heb ik het geld tijdens de training van 
loopgroep Ten Post overhandigt aan het 
KWF. Op de symbolische cheque stond het 
bedrag van. € 2100,00. Ik heb 21 kilometer 
gerend voor € 2100,00, iedere kilometer 
heeft mij € 100,00 opgeleverd. 
Een bedrag waar ik best wel trots op ben 
en ik wil iedereen die mij gesteund en 
geholpen heeft bedanken. 
                                      Rieta van Heuveln. 
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Nieuwe bewoners. 
 
Deze keer wil ik jullie voorstellen aan 
Caroline Frikken en Wesley Hogervorst. 
Twee jonge mensen, die niet onbekend 
waren met Woltersum 
Hun huis aan de K. de Boerweg werd 
eerder bewoond door Leo en Shanna(zusje 
van Wesley) 
Dus toen er door de laatste twee plannen 
werden gesmeed om groter te gaan wonen, 
was dit de kans voor Wesley en Caroline. 
 
Het valt immers niet mee om een leuk 
huisje op de startersmarkt te bemachtigen, 
zeker wanneer je nog zo jong bent. 
Dit was voor hen de oplossing. 
Er werd een prachtige keuken 
geïnstalleerd, die gedeeltelijk via 
Marktplaats werd gekocht en aangezien 
Wesley timmerman/glaszetter is was het 
voor hem geen probleem om daar iets 
moois van te maken. Het ziet er dan ook 
geweldig uit. Door een muurtje te slopen 
hebben ze nu een prachtig grote 
woonkeuken.  
Wesley werkt bij de firma Koster in 
Groningen.Een bedrijf in glas en kozijnen. 
 
Caroline is Kok in Spoorzicht in 
Loppersum, ze gaat nog één dag per week 
naar school. 
Je ziet haar gezicht duidelijk stralen als ze 
het over haar werk heeft. 

Ze is pas 21 en timmert dus al lekker aan 
de weg. Ze liep een half jaar stage in 
Brussel, maar dat vond ze toch maar niks, 
gewend als ze was aan het dorpse leven, 
waar iedereen je groet, was zo’n grote 
drukke stad maar niks .Ook assisteert ze in 
een kookstudio. Daar komen mensen 
samen om te koken. Het wordt vooral 
gedaan door clubjes, of als bedrijfsuitje. 
Dit alles vindt plaats in Loppersum. De 
mensen koken zelf, maar kunnen hulp 
krijgen van de “profs”. Zoals bij het 
bonbons maken bijvoorbeeld 
 

 
 
Verder bezitten ze twee katten en een 
hond. 
Het is een leuk jong stel dat met heel veel 
plezier in Woltersum woont. 
 
I.S. 
 
 

*************************************************** ************************
*************************************************** ************************ 
De toneelvereniging “Old Egypte”  heeft 
ook dit jaar weer 3 uitvoeringen. 
 
Opgevoerd wordt de klucht 
 
 “De Kerkstroat is ’n keurege stroat”.  
 
U kunt allen meegenieten van de 
problemen die de familie Hofman 
tegenkomt als ze verhuist zijn naar de 
Kerkstraat en wat de familie (moeke in het 
bijzonder) ervoor overheeft om zich bij de 
buurtbewoners aan te passen.  

Als onverwacht ook nog een oom en tante 
op bezoek komen worden de problemen 
steeds groter. Gelukkig houdt oma alles 
goed in de gaten. 
 
De uitvoeringen van de toneel vereniging 
vinden  plaats in dorpshuis  “de Bongerd” 
op: 

24 januari 2009                                                                           
7 februari 2009                                                                         
14 februari 2009   

      
De kaartverkoop start vanaf 2 januari 2009.  
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Loeks over taks en toeren.  
 
                      In Heubultjeburen wait elk 
dat Loeks Köster van Kniephoezen is. 
Zodounde woar e maximoal 50 km rieden 
mag gaait zien rode Mazdaatje gain stap 
haarder. Boute zol hom tot tonen oet 
begroten, ja.  
                    Nait dat Loeks doordeur n n 
laiverdje is bie pad en weg. Zien lontje 
blift kört, want as  lu mit meer hoast hom 
links en rechts verbie roazen, gaait e 
toeternd en mit middelvinger omhoog te 
keer. ,,Blinde vinken, borden zain ze nait 
of willen ze nait zain  en dij schieters van 
agenten zitten achter t bero  te sloapen.” 
                     Nait  haildaal woar Loeks, 
nou en den, binnen dij  lu in t blaauw 
kloarwakker en onnuur dapper. In aals 
geval op zun-dag 26 oktober. Martje en 
Loeks Köster waren dij dag ofzet noar t 
verjoarsfeestke van heur zwoager in 
Azzen. Loeks von raais wel wat begrotelek 
vanwege dure braandstof, mor Martje 
onnaaierde: 
 ,, Nait soezen Loeks, femiliebanden 
binnen meer weerd as n poar liter beziene.”  
                      Zunegste route laidde heur 
langs N33 en den via d ofslag Rolde op 
Azzen aan. Vief kilometer veur heur 
bestemmen sluig t noodlot tou. Grode gele 
borden ruipen: ,,Omlaaiden. Azzen via 
Ballo.” 
,, Dat hest dervan, mien zuneg  Paitertje, 
hast mie mien zin mor doan, gewoon N33 
aanholden en deur t zuden hin op Azzen 
of.” 
Loeks begunde te zwaiten en volgde n 
moddereg achterofwegje richten Ballo. Bie 
n kruuspunt konden ze kaizen, links, rechts 
of liekoet, want naargens was n piel te 
bekennen. Noa wat hinne-weer vruzzeln 
zag Martje n geel bord. Dichterbie komen, 
konden ze lezen: ,,Schoapskooi 
bereikbaar.” 
         Loeks kreeg akuut n aanval van t 
körde lontjesvirus. ,,Beeh, beeh,”blerde hai 
nareg,,,in Drente gaait der niks boven 
schoapen, beeh, heur aigen  hoofdstad is 
biezoak en dut der nait tou.” 

               n Behulpzoame Balloër dij zien 
hond oetluit, zetde heur op t goie spoor, 
richten Loon. Mit n schone zundoagse 
buusdouk wisde Loeks zuk zwaitbrobbels 
van haals en kop. Martje trak-taaierde  n 
peemuntje, woar zien bokkeproek wat van 
ofzakde. In Loon ston omlaaiden beter 
aangeven en vandoar zaten  Köstertjes 
binnen tien menuten achter n welverdainde 
kovvie- mit- gebak.  
              Zwoager vertelde, dat ze noa 
Rolde gewoon wieder kend haren, 
omreden op zundag t waark aan weg ja stil 
lag. Weerom-raais was volgens Loeks 
doarom ook stukken goudkoper as hin. 
Martje snoof wat, mor Loeks kreeg veul 
meer geliek as hom laif was.  
                 Zotterdag 1 november visde zai 
n braaif van Justitioneel Incasso bero oet 
bus. ,,Luster Loeks:,,Overschrijding 
maximum snelheid met 9 kilometer. 
Toegestane snelheid 30 km. Datum 26 
oktober 2008 15uur 02.  Ploats van het 
misdrief: Loon. 
Drentse dainders hebben nait sloapen, 
mienjong  !’ 
Loeks dochde hail even, dat Martje hom 
nittjede en trok heur t pepier oet handen, 
mor t was zuvere woarhaid. Dij foevel 
kostde hom € 40! Mit n rooie kop sluig e 
mit voest op toavel.,, Vatteg euro! Bestaait 
nait! k Hol mie altied aan de wet, ja! Heb 
nooit n 30-kilometerbord zain!” En dou 
trapde e zo haard tegen toavel- poot, dat 
kovvie oet de kopkes gobbelde.  
             Martje zee trankiel, dat toavel t 
nait helpen kon. Dat wus Loeks ook wel en 
hai bon in.,,En toch is t gain menaaier van 
doun, op n ofgelegen stee bekeurens 
oetdailen, woar lu zuk t oapezoer zuiken 
om in Azzen te komen. Veur dizze keer 
haar plietsie van mie deursloapen mocht, 
Martje!” 
           ,,Kenst zeggen wast wilst Loeks, 
mor ik denk,” gnivvelde zai,,, doe trekst 
aan körtste endje. Kom hier mien blind 
vinkje, den krigst n doetje, k heb die der ja 
even geern om…” 
Loeks bleef toesterg, mor luit  Martje 
geworden.                                             L.H. 
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Hallo beste lezers. 

 

Het is al weer een behoorlijke poos geleden dat 
ik door middel van Tilproat iets heb verteld 
over de molen. 

Het is in vele opzichten weer een roerig jaar 
geweest in en rond de molen. 

Als eerste is de molenstichting behoorlijk 
actief geweest om een rijkssubsidie binnen te 
halen ten behoeve van een achterstallige 
restauratie. Diegene die het nieuws een beetje 
nauwlettend in de gaten hebben gehouden, 
hebben kunnen lezen dat er diverse molens in 
onze provincie gebruik kunnen maken van een 
door het rijk gegeven subsidie. De Fram was 
daar helaas niet bij. Het bestuur van de 
molenstichting heeft tegen het missen van deze 
subsidie bezwaar aangetekend en heeft tevens 
een nieuwe subsidie aanvraag ingediend. 

Wij hopen allen dat wij nu wel gebruik kunnen 
maken van deze subsidie regeling. Meer 
duidelijkheid hierover zal komen medio 2009. 

Verder zijn er diverse dingen gebeurd ten 
aanzien van normaal onderhoud. Zo heeft Tom 
Krabbendam er voor gezorgd dat de 
aansluitingen tussen de schuren en de 
molenromp weer waterdicht zijn gemaakt en 
heeft hij een 2-tal schoren onder de stelling 
vervangen. Dit alles is in het voorjaar gebeurd. 

Daarnaast zijn er een aantal mensen uit het 
dorp geweest die op ons verzoek de voor- en 
achtergevel en de deuren geschilderd hebben. 
Graag wil ik deze mensen bedanken voor hun 
inzet  voor de molen, dit wil ik ook graag doen 
namens de molenstichting. 

 

 

 

Donateurs 

Voor de donateurs heb ik nog een paar extra 
dingen te melden, want ook U als donateur wilt 
graag weten hoe uw geld besteed word. 

Wij hebben destijds met u afgesproken dat het 
geld wat u doneert gebruikt zal gaan worden 
voor de Fram. 

De molenstichting heeft in overleg met de 
vrijwillige molenaars besloten om dit geld te 
gaan gebruiken voor schilderwerk van de 
staartconstructie en de kap. Dit werk is ook 
aanbesteed, maar helaas is het gevraagde 
schildersbedrijf er dit jaar niet meer in 
geslaagd om daar tijd voor vrij te maken. Er is 
dan ook besloten dit werk door te schuiven 
naar 2009. 

Binnenkort zal de molenstichting nieuwe 
brieven gaan versturen naar de huidige 
donateurs, met het verzoek om uw donatie over 
te maken. Wellicht is het dan mogelijk om de 
schilder in 2009 nog iets meer werk uit te laten 
voeren dan voor 2008 de bedoeling was. 

Voor diegene die nog geen donateur is maar 
dat toch nog graag wil worden, kan ik melden 
dat u op de molen een donateursformulier in 
kunt vullen. Als wij met de molen draaien dan 
zijn wij ook daarvoor open…. 

Met vriendelijke groet  

Sietse Pot  

Namens de gehele groep vrijwilligers. 
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WANNEER WIE WAT WAAR ???? 

13-dec 
De Witte 
Brug 

vrij klaverjassen om 
vleesprijzen café 20,00uur 

20-dec VVV midwinterfeest Kerkplein 18,00uur 

20-dec VVV projectkoor 
lopend door 
dorp 17,00uur 

21-dec SVW kaarten,sjoelen etc. Dorpshuis 13,00uur 

24-dec 
De Witte 
Brug kerstnachtbal met Ido Winkel café 22,30uur 

24-dec NH kerk Kerstviering kerk  20,30uur 

26-dec 
De Witte 
Brug kerstklaverjassen om prijzen café 19,00uur 

29-dec de Kar bioscoopfilm Euroborg (Gr) € 8,50  (Linda) 

31-dec Fram jaaruitslingeren met glühwijn molen 15,00uur 

1-jan 
De Witte 
Brug jaarwisseling vieren café 01,00uur 

2-jan 
De Witte 
Brug nieuwjaarsborrel café 17,00uur 

4-jan CIE muziekfilm Tamango kerk 14,30uur 

9-jan 
Gemeente 
Ten Boer nieuwjaarsfeest Buurhoes (TB) 20,00uur 

10-jan de Kar theaterconcert I.O.S. Molenberg (Dz) 19,05uur € 16 (Linda) 

11-jan SVW nieuwjaarsreceptie Dorpshuis 15,00uur 

24-jan Old Egypte toneelvoorstelling Dorpshuis 19,30uur 

1-feb CIE smartlappenfestival kerk 14,30uur 

7-feb Old Egypte toneelvoorstelling Dorpshuis 19,30uur 

14-feb Old Egypte toneelvoorstelling Dorpshuis 19,30uur 

18-feb de Kar stripmuseum+Martinitoren Stad (Gr) 
11,00uur € 15 
(Saskia) 

1-mrt CIE Sax4pleasure kerk 14,30uur 

14-mrt Waterschap Smeerpijploop Eemskanaaldijk 11,00uur   

29-mrt de Kar 
Tom Tom Club 
muziekspectakel 

Schouwburg 
(Gr) 

19,00uur € 13 
(Saskia) 

5-apr CIE opera (projectkoor) kerk 14,30uur 

18-apr de Kar Ski-&snowboarden Kardinge (Gr) € 12,50 (Linda) 

6-mei de Kar Theater Artemis "Ribstuk" Kruithuis (Gr) 18,00 € 7,50 (Saskia) 

5-jun Dost & Co MOOIWark & Hail Gewoon Tent sportveld   

6-jun SVW Feest 90 jaar SVW Tent sportveld   

7-jun SVW Feest 90 jaar SVW Tent sportveld   

14-jun de Kar Klimwand Bjoeks Kardinge (Gr) 
13,uur € 13,50 
(Saskia) 

Linda=050-3025791987=l.dijkema@home.nl           Saskia=050-3024204= sbothof@hetnet.nl 
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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Optreden Ten Boerster Gemengd Koor 
 

 
 
Op zondag  7 december trad het  
“Ten Boerster Gemengd Koor” op in onze 
kerk. 
Het thema van de zang was de liefde en 
advent. 
Voor de pauze was de liefde aan de beurt, 
met prachtig gezongen liederen zoals Fly 
me to the moon  en het zeer mooie 
Morning has broken. 
Om het hele programma op te noemen zou 
te veel zijn. Maar niet te veel woorden zijn 

toereikend voor dit geweldige optreden. 
Wat een harmonie en volume. 
 Na de pauze waren het de kerstliederen, 
ook weer in een mooi harmonieus geheel 
gebracht. 
Naar dit koor te luisteren is een groot 
genoegen, ik kan ook iedereen aanraden er 
eens heen te gaan. 
Het was jammer dat er zo weinig 
Woltersummers waren om van dit moois te 
genieten. 
                                                               I.S.  

 

Het Jaar uit Slingeren. 
 
Als molenaars gaan wij al jaren op 
oudejaarsdag, nog een paar uurtjes met de 
molen draaien.  
Wij noemen dit voor ons zelf altijd het jaar 
“uitslingeren”. 
Het afgelopen jaar hadden wij bedacht dit 
te moeten doen met u als bewoner van 
Woltersum, onder het genot van een beker 
Gluhwein en oliebollen.  
Wij vonden deze actie zeer geslaagd en wij 
zullen dat daarom dit jaar weer doen. 
 
 

 
 
 
 Wij willen dan ook iedereen van harte 
uitnodigen om samen met ons het jaar uit 
te slingeren onder het genot van een glas  
Gluhwein en een oliebol op woensdag 31 
December 2008 tussen 15.00 uur en 17.00 
uur 
 
Mocht u op dit moment nog meer willen 
weten van de molen en onze activiteiten 
dan kunt u altijd onze webstek raadplegen.  
  
Het adres is www.houtzaagmolen.nl 
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Schiet je de lucht in ! 
 
Volgend jaar bestaat SVW 90 jaar en is er 
6 / 7 juni een reünieweekend. 
Hiervoor hebben we “Schiet je de lucht in” 
bedacht. Dit is een verloting waar 5 
personen een ballonvaart kunnen winnen.  
Er is een intekenlijst waar men voor € 2,50 
een lootje kan kopen. Het voetbalveld 
wordt verdeeld in 2000 stukjes en op 30 
April gaan we d.m.v. een actie de winnaars 
bekend maken.. 
Met goed weer gaat de ballon dan vanaf 
het voetbalveld in het reünieweekend de 
lucht in. 
Binnenkort gaan we met de intekenlijst 
langs, en wie weet, vliegt u in juni boven 
Woltersum! 
 
De reüniecommissie. 

90 jaar  

 

MOOI Wark 
 
Volgend jaar bestaat de sportvereniging 
Woltersum 90 jaar. Dit feest wordt gevierd 
op 6 en 7 juni 2009. In dat weekend zal er 
een grote tent geplaatst worden op het 
voormalige trainingsveld. In 
samenwerking met de sportvereniging 
kunnen wij op vrijdag 5 juni 2009 over de 
tent beschikken. 
 
Op 5 juni 2009 zal in de tent de Drentse 
rock & roll band MOOI Wark een 
optreden verzorgen.  
 In het voorprogramma treedt Hail Gewoon 
op. 
Omstreeks maart / april 2009 zal de 
kaartverkoop starten. U krijgt hierover nog 
nader bericht. 
Dus dit jaar niet de Javelins in het café, 
maar Mooi Wark op het voetbalveld. 
 
Addie en Irene Dost, Kees en Sien 
Steenhuis en omdat dit veel meer werk is 
hebben wij ons team uitgebreid met Henk 
Evenhuis . 

 

 
Ter gelegenheid van de afronding van de sanering van afvalwaterpersleiding, de zogenaamde 
"Smeerpijp", tussen Groningen en Delfzijl organiseert het waterschap Noorderzijlvest te 
Groningen de: 

Smeerpijploop op zaterdag 14 maart 2009. 
De loop wordt in samenwerking met Stichting World Runners georganiseerd. Aan deze 
feestelijke loop is een goed doel verbonden. De opbrengst gaat naar het weeshuis Atjeh 
gebouwd naar aanleiding van de tsunamiramp.  
De loop gaat grotendeels over de route van de smeerpijp tussen Groningen en Delfzijl over 
verhard en onverhard terrein voor zowel hardlopers, wandelaars als nordic-walkers. Er kan 
worden gekozen uit verschillende afstanden: 
*30 kilometer: de gehele afstand Groningen – Delfzijl voor zowel hardlopers als wandelaars. 
*16 kilometer: de afstand Woltersum – Delfzijl voor zowel hardlopers als wandelaars. 
*Estafette voor hardloopteams van 4 personen over gemiddeld 7,5 kilometer 
(Groningen>Garmerwolde>Woltersum>Delfzijl) 
Het wordt dus een grote happening op de dijk bij de molen. Veel sport plus een feestje met 
sportieve activiteiten voor de jeugd van Woltersum. 
Voor onze sportlieden: Info en opgave op www.smeerpijploop.nl . 



Tilproat Woltersum 26e jaargang nummer 2 december 2008 
 

32 

 



Tilproat Woltersum 26e jaargang nummer 2 december 2008 

33 

Beste dorpsgenoten, 
 
Mede namens mijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen wil ik iedereen 
bedanken. Iedereen die, op zijn of haar 
wijze, ons tot steun is geweest, na het 
plotselinge overlijden van Jan Willem. Het 
voelde als in een warm nest door de vele 
kaarten en dergelijke. Jan is 74 jaar 
geworden en heeft actief en vol overgave 
geleefd. 
 
De klokkenluider(s) wil ik hartelijk 
bedanken. Ik vond het sfeervol dat hij het 
dorp, waar hij is geboren en gestorven, 
onder het luiden van de klok verliet. Voor 
ons heeft het namelijk een extra waarde, 
omdat Jan z’n opa Homan vroeger 
klokkenluider was in Woltersum. Vroeger 
is er zelfs een liedje op gemaakt wat 
tijdens schoolfeesten werd gezongen. 
Daarnaast blijf ik het indrukwekkend 
vinden, dat de molen dan in de rouwstand 
staat. De molenaars wil ik dus ook 
bedanken. 

 
 
Nogmaals bedankt voor alle steun, 
 
Hetty Homan-van der Molen 
 
 
 
 

Nij-joarsrollechies 

 
Wat mout der in : 150 gram zulfriezend 
bakmeel,150 gram bloum, 250 gram  
widde basterd suker, 125 gram botter,twij 
hounderaaier,n klain beetje zolt (even 
tussen vingers),beetje vannillesuker.Hou 
mout je doun: Reur de suker ,vannillesuker 
en aaier deur n kander hèn Den de botter 
der deurhèn  en denk der  om dat der gain 
kloeten in kommen. Doarnoa de bloum en 
de bakmeel deurn ander hèn zeven   Dit 
dou je in een komme en  en den beetje bie 
beetje de bottermassa der deurhèn 
kneden,dit dou je net zo laank tot je een 
mooie deegmassa  overholn.Den dek je t 
deeg òf met n stok aluminiumfolie of zo en 
zetdat minstensn haile dag in de koelkaaste 
om tot rust te kommen.As je aan t  bakken 
tou  binnen din mout je t deeg nog even 
weer smui kniepen,din mok je der een rol 
van en snieden der plakjes  van twij 
centimeter of Nou komt t luu ,krieg joen 
olderwetse kniepertjestaang en vet hom in 
,moak hom hait op stel,dou der n plakje 
van t deeg in kniep hom goud dicht din 
weer op vt stel leggen en in omenbien 
minuut aan baaide kanten mooi broen 
bakken.Nou pak je de stoale van een holten 
lepel en draai dat waarme  kniepertje der 
om tou , braan joen vingers nait 
hòr.Rollechie van de holten lepel 
ofschoeven en ofkoulen loaten.As leste 
nog even n tip : zogauw ze kold binnen 
mout je votstoppen veur kinder ,want aans 
hebben ie mit old en nij nog gain nij-
joarsrollechies op toavel .Wie vinden het 
zulf een leuke tiedsverdrief.    Jaap

*************************************************** ************************ 
Adreswijziging van A.J.Misker-Burema 

Van: Dobbestraat 1 
         9795PE Woltersum 
Naar: Bloemhof 52 
          9791LB Ten Boer 

 
Afdeling: BERKENHOF 
Ingang : Blinkerdlaan 
Tel:      : 050 3561352 
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Woltersum, november 2008 

Beste jeugdleden van ‘De Kar’, 
 
hierbij ontvangen jullie de activiteitenagenda voor 2008 / 2009.(is verwerkt in de 
aktiviteitenkalender op blz 27) 
Bij de Gemeente Ten Boer hebben we subsidie aangevraagd. Het geld dat we met 
deze subsidie hopen binnen te halen is onder andere bedoeld om jullie tegemoet te 
komen in de kosten van de entreeprijzen. We hopen hier snel wat over te horen. De 
prijzen in het overzicht zijn de werkelijke entreeprijzen, de prijzen voor jullie komen, 
door de subsidie, waarschijnlijk zo rond de € 2,- tot € 3,- per activiteit te liggen! 
Jongeren uit Woltersum die geen lid zijn van ‘De Kar’ maar wel mee willen betalen 
een hogere bijdrage! 
 
Dit is een gebruiksaanwijzing voor hoe om te gaan met de agenda: 

1. Lees de agenda zorgvuldig door 

2. Bedenk welke activiteiten jouw leuk lijken 

3. Een toelichting van enkele activiteiten vind je vastgeniet bij de agenda 

4. Kijk in je eigen agenda en overleg met je ouders of je kan en mag 

5. Vraag of je ouders eventueel bereid zijn om voor vervoer te zorgen 

6. Meld je snel aan i.v.m. de reserveringen die we tijdig moeten maken. 

Let op! Voor alle activiteiten geldt: Meld je zo snel mogelijk aan want vooral bij concerten en 

theaterstukken moet er echt tijdig gereserveerd worden. Heb je je hiervoor eenmaal 

aangemeld en kom je niet, dan zijn de (reservering)kosten voor jou eigen rekening. 

7. Zet de datum van de activiteit waar je je voor aanmeld duidelijk in je eigen agenda! 

8. Aanmeldingen het liefste per e-mail bij de betreffende persoon 

9. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan ook contact op 

 

We hopen je hiermee een leuk, aantrekkelijk en uitdagend aanbod van activiteiten te hebben 

gedaan. Op deze manier willen we je laten zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. We hopen je dan 

ook regelmatig bij een activiteit te zien! En heb je zelf nog ideeën voor leuke activiteiten of andere 

acties dan zijn die natuurlijk van harte welkom. Hiervoor kun je contact opnemen met de 

activiteitencommissie of met ons! 

 

Veel plezier en we horen jullie reacties graag! 

 

Linda Dijkema (5791987 of l.dijkema@home.nl) & Saskia Bothof (3024204 of sbothof@hetnet.nl) 

**************************************************************** 
Oproep       oproep               oproep. 
 
Is er iemand in Woltersum die gitaarles aan een jonge beginner zou kunnen geven? 
 
laat het ons weten. 

Familie Bothof 
Dobbestraat 14 

tel3024204 
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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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Sinterklaas in Woltersum 
 

 
 
Op zaterdag 28 november 2008 even na 3 
uur waren er wel vier Zwarte Pieten in het 
dorpshuis. Ze deden veel kunstjes en 
hadden lekkere pepernoten… maar geen 
Sinterklaas. 
Dat duurde gelukkig niet lang: gelokt door 
het wel heel luid gezongen “Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht” kwam hij 
toch nog in het dorpshuis. 
Je kon zien dat hij weer een jaartje ouder 
was geworden. Zwaaiend en statig lopend 
ging hij door de zaal. Hij moest steun 
zoeken bij zijn staf, terwijl hij hier en daar 
een aai over een gespannen bolletje gaf.  
 

 
 
Uiteindelijk kwam hij met een beetje hulp 
op het podium. Daar kreeg hij direct van 
Boris 2 rode ballonnen, die volgens 
Dieuwertje Blok van het 
Sinterklaasjournaal weer terug naar Sint en 
zijn Pieten moesten om zijn stoel mee te 
versieren. 
 

 
Er werd ook speciale aandacht besteed aan 
de F-jes voetballertjes die juist die morgen 
kampioen waren geworden (hulde!) en op 
een versierde kar door het dorp werden 
gereden. Fleur somde even op volgorde 
van het-best-zijn op wie zij de beste 
voetballers van de f-jes vond. 
Bijna alle kinderen kwamen even bij de 
Sint om bij te praten, want de meesten 
hadden Sint ten slotte zo ongeveer een jaar 
niet gesproken. 
 

 
 
Opmerkelijk hoe goed Sint de dingen van 
alle dag onthoudt. Piet kon ondertussen op 
zijn hoofd staan en dat was leuk voor de 
andere Pieten en de kinderen om ook te 
proberen. 
Ook de jongste kinderen (Mike, Romy) 
stapten dapper rond. 
Vermeldenswaardig is ook de 
liefdesverklaring van Luuk Bothof aan 
Marco die daar heel sportief mee om 
sprong en niet te beroerd was om hand in 
hand met haar een lied voor Sint te zingen.  
 

 
 



Tilproat Woltersum 26e jaargang nummer 2 december 2008 

38 

 

 
 
 
Sint vond het wel druk worden op het 
Eemskanaal, want “Zie ginds komt de 
stoomboot” werd door de meeste kinderen 
die bij hem kwamen gezongen 
 

 
 
 
 

 
Gelukkig hadden de kinderen op school 
ook nog de “beat van Piet” geleerd en dat 
zongen ze dan ook uit volle borst voor 
Sinterklaas. 
Tussendoor werden er gedanst dat het een 
lieve lust was, werd er polonaise gelopen 
en was er voor iedereen iets zoets, want 
wie lekker is krijgt zoets toch? ☺ 
Tot vrijdag op de basisschool zei Sint 
tegen de kinderen toen hij weg ging en 
vervolgens ging iedereen weer verder met 
op zijn eigen manier van de zaterdag 
genieten. 
 

 
 
Groet van Maaike 
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F-team SV Woltersum najaarskampioen 
 
De F-jes van SV Woltersum hebben het dit 
najaar geweldig gedaan. Na overwinningen 
op al hun tegenstanders in de poule 
(Westerbroek, Bedum, Omlandia, 
Harkstede, Vinkhuizen, GRC Groningen, 
De Held, Viboa en Lycurgus) werden ze 
vanzelfsprekend kampioen. 
 

 
 
Dus dat betekende groot feest voor Marco, 
Naomi, Clayton, Fleur, Merlijn, Jordin 
Remco en Rik. 
 

 
 
Op zaterdag 29 november, na de 
uitwedstrijd tegen Lycurgus, volgde er 
eerst een ontvangst in het dorpshuis, 
daarna een ritje op de aanhanger door het 
dorp. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En toen weer in het dorpshuis lekker patat 
eten, mét een frikandel, natuurlijk. 
En de extra kracht die het team daaraan 
ontleent, zal het ook nodig hebben in de 
voorjaarscompetitie. Want als kampioen 
staat je wel een wat zwaarder vervolg in de 
competitie te wachten. Dus: gefeliciteerd 
met jullie onbetwiste kampioenschap en 
veel succes komend voorjaar! 
 

 
 
 

 



Tilproat Woltersum 26e jaargang nummer 2 december 2008 
 

40 

 
 
Op zaterdag 29 november 2008 werden onze f-jes ongeslagen kampioen. 
 

 
 
Geweldig hebben ze het gedaan. Ze waren super deze competitie. 
Ze werden getraind door Gerrie en Richard, die dit ontzettend leuk doen! 
Ze hebben een hele leuke dag gehad. Het begon s'morgens met een wedstrijd in Groningen 
tegen Lycurgus. Weer werd er gewonnen door ons super team. 
Ze werden gehuldigd met bloemen en daarna champagne in de kleedkamer( jip en janneke).  
 

 
 
Daarna lekker douchen en op weg naar Woltersum. In Woltersum kregen ze een medaille, 
uitgereikt door Gerrie Erenstein. Daarna gingen ze met zijn allen op een kar door het dorp. 
Met veel getoeter en lawaai gingen ze door het dorp. Daarna werd er patat gegeten in het 
dorpshuis. 
Een hele leuke dag voor onze kampioenen. Een leuk en gezellig team! 
 

Super gedaan jongens! 
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Nieuws van Jeugdsoos De Kar 

Actie in de keet! Er gebeurt veel in De Kar! 

De Kar heeft namelijk de subsidie van de Gemeente Ten Boer voor 2008 binnengehaald met een 

begroting voor een activiteitenplan en de aanschaf van enkele gezelschapspelen. De eerste activiteit 

heeft al plaats gevonden. Hier een verslag: 

Op zondag 23 november zijn we met bijna alle jeugd van De Kar aan het lasergamen en aan het 

bowlen geweest. We vertrokken met auto’s van ouders en bestuursleden om 13.15 uur vanaf het 

Dorpshuis en tegen 17.00 uur waren we weer terug. We waren met 15 jeugdleden en er waren drie 

volwassen bestuursleden met ons mee. Eerst zijn we in drie groepjes ieder twee keer 12 minuten gaan 

lasergamen en daarna met dezelfde groepen een uurtje bowlen. We vonden het allemaal heel gezellig 

en we hebben veel lol met z’n allen gehad. Verder hebben we daar een patatje gegeten met een glas 

drinken en een ijsje. We hopen dat het de volgende keer weer zo gezellig wordt!! Groetjes, Melissa 

Roelvink en Denise Kiel 

 

TOELICHTING ACTIVITEITEN-AGENDA, er staan nog een mooi aantal activiteiten gepland voor de 

Kerstvakantie en daarna: 

- Vrijdag 12 december om 19.30 uur een Vuurwerkvoorlichting in De Kar zelf, toegang gratis! 

Er zijn dvd’s, folders, posters en er is de gelegenheid om met elkaar over vuurwerk en de 

risico’s daarvan te praten! 

- Woensdag 24 december Karten, we vertrekken om 13.30 uur bij het Dorpshuis. De eigen 

bijdrage voor leden van De Kar is € 3,- en jongeren tussen 12 en 16 jaar uit Woltersum die 

geen lid van De Kar zijn is de eigen bijdrage € 8,-. Ook zoeken we nog ouders die willen 

rijden! Aanmelden kan via Ennie Lalkens. 

- Maandag 29 december gaan we ’s avonds naar de Bioscoop. Welke film (‘Wit Licht’ van 

Marco Borsato??) en de aanvangstijd wordt later nog bekend gemaakt. De eigen bijdrage 

hiervoor is € 2,50  en voor niet leden € 5,-. Aanmelden hiervoor kan via Linda Dijkema. 

Daarnaast worden er voor de Kerstvakantie met behulp van de Gemeentesubsidie enkele 

gezelschapsspelen en/of tafelvoetbalspel aangeschaft. Dat betekend dat er genoeg te doen 

moet zijn in de vakantie! Ben je nog geen lid maar wel nieuwsgierig? Als je tussen de 12 en 16 

jaar bent en in Woltersum woont dan kun je natuurlijk altijd een paar keer gewoon gaan 

kijken! 

- Zaterdag 10 januari 2009 staat er een concert van Is Ook Schitterend (IOS) in de Molenberg 

gepland. Hiervoor moet je je i.v.m. reservering zo snel mogelijk aanmelden bij Linda Dijkema! 

We vertrekken dan om 19.15 uur bij het Dorpshuis en de eigen bijdrage voor leden wordt 

waarschijnlijk € 6,- (hiervoor moeten we dan subsidie in 2009 voor aanvragen). 

Korte omschrijving van IOS: 

De van oorsprong Stadgroninger band IOS kwam in 1997 uit het niets in de top tien terecht met 

het prachtige nummer ‘Voltooid Verleden Tijd’. Na een paar jaar onophoudelijk optreden besloot 

de band in 2007 een landelijke theatertour te maken. Dat beviel zo goed, dat IOS ook nu weer de 

intimiteit van de theaterzaal gaat opzoeken. Je kunt nummers verwachten van hun meest recente 

cd, maar ook hits als: ‘Hoe het voelt’, ‘Altijd wel iemand’, ‘Uit de schaduw’, en natuurlijk ‘Voltooid  
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Verleden Tijd’. IOS bestaat uit: Joost Marsman, Sander Rozeboom, Matthijs van Dongen, Jasper 

Bos, Pepijn van den Boogaard en Joost Haarsten. 

- Woensdag 18 februari 2009 (voorjaarsvakantie) staat er een beklimming van de bijna 100 

meter hoge D’Olle Grieze / Martinitoren en een bezoek aan het Stripmuseum in Groningen 

gepland. Hiervoor vertrekken we om 11.00 uur bij het Dorphuis en je kunt je aanmelden voor 

deze activiteit bij Saskia Bothof. De eigen bijdrage voor leden wordt waarschijnlijk zo’n € 3,-. 

- Zondag 29 maart 2009 een bezoek aan de Stadsschouwburg in Groningen voor een 

spektakel van de Tom Tom Club. Ook hier geldt dat het fijn is om je snel aan te melden i.v.m. 

reserveringen en dat kan bij Saskia Bothof. We denken aan een eigen bijdrage van zo’n € 4,-. 

Wat is De Tom Tom Club? 

Met acrobatiek en fenomenale beatboxing, scratching en percussie zet de Australische Tom Tom 

Club elke zaal op zijn kop. Meester-percussionist Ben Walsch, scratch-master dj Dizz1, 

wereldkampioen beatboxen Tom Thum en consorten bieden met hun combinatie van hiphop, 

breaks, beats, bleeps, flips, rock-‘n-roll, circus en vliegende acrobatiek een show die barst van de 

energie. ‘Een opwindender spektakel dan dit vind je nergens. www.strutnfret.com 

En dan bestaat er natuurlijk nog altijd de mogelijkheid dat er nog activiteiten tussendoor 

georganiseerd worden. Hiervan worden de jeugdleden via de mail op de hoogte gehouden! En 

mocht je als ouder nieuwsgierig zijn dan is het leuk om een keer met een activiteit mee te gaan 

als chauffeur en begeleider. 

 

VAN DE BEIDEN BESTUURSTAFELS, zowel het jeugdbestuur als het volwassen bestuur komt 

regelmatig bij elkaar. We zijn het eerste proefjaar (2008) goed door gekomen, met vallen en opstaan 

hebben we veel geleerd en afgestemd met elkaar. En op de valreep hebben we de jaarlijkse subsidie 

van de Gemeente Ten Boer binnen gesleept! 

De Kar zelf is vorig jaar in de Kerstvakantie opgeknapt en opnieuw ingericht. En de eerste 

jeugdvergadering vond plaats op 10 februari 2008. In de tweede vergadering is de 

activiteitencommissie opgericht. Deze commissie heeft in het voorjaar een Disco georganiseerd voor 

leerlingen van Groep 7 en 8 van de basisschool. Op 30 april hebben we op de Koninginnemarkt snoep 

verkocht en met een grabbelton en pony rijden geld opgehaald voor De Kar. En op 20 mei hebben 

Luit Ruben en Saskia Bothof hun handtekening bij de notaris gezet voor de officieel opgerichte 

Vereniging De Kar. Het opzetten van een Beach-Soccer toernooi voor alle inwoners van Woltersum 

aan het begin van de zomervakantie is helaas niet gelukt. 

Zoals al eerder gemeld zijn we gedurende het jaar bezig geweest met het zoeken van de goede weg 

en dat is heel aardig gelukt. Zowel de jeugd als het volwassen bestuur zijn enthousiast bezig. Vlak 

voor de heropening van De Kar op 5 september jl. door Wethouder J. Zwerver is ook het tegelpad 

afgemaakt. 

Op de afgelopen jaarvergadering van het jeugdbestuur op 7 november jl., waarbij de jeugd in groten 

getale aanwezig was (15 van de 18 jeugdleden), zijn heel veel zaken besproken en er is toen een 

nieuw jeugdbestuur gekozen. In het nieuwe jeugdbestuur van De Kar zitten nu Dennis Ruben 

(voorzitter), Joep Vermeulen (secretaris), Berend-Jan Lalkens (penningmeester) en Nieck Kuiper (alg. 

lid & schoonmaakhoofd), er is nog een vacature vrij voor een vijfde bestuurslid. 

En naast het jeugdbestuur bestaat er een activiteitencommissie met Ennie Lalkens (hoofd), Arenda 

Steenhuis (kas), Denise Kiel en Tabe van der Laan. Deze commissie wordt ondersteund door de  
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volwassen bestuursleden Linda Dijkema en Saskia Bothof. En in De Kar zelf is Marieke Ruben het 

barhoofd, zij zorgt voor de inkoop van frisdrank en chips. 

En dan rest een laatste belangrijke aankondiging; de jeugd heeft haar eerste jaarvergadering onlangs 

gehad en het volwassen bestuur volgt in januari 2009! Dus hierbij een uitnodiging aan alle ouders van 

de jeugdleden van De Kar! 

 

UITNODIGING VOOR OUDERS – UITNODIGING VOOR OUDERS – UITNODIGING VOOR OUDERS 

Woensdagavond 14 januari 2009 om 20.00 uur vindt in het Dorpshuis de eerste jaarvergadering 

voor het volwassen bestuur van jeugdsoos De Kar plaats. We zouden het fijn vinden om als 

volwassen bestuur zoveel mogelijk ouders van de leden te mogen ontvangen op deze avond. Leuk 

om eens met elkaar te praten over hoe het nu gaat in De Kar. En daarnaast natuurlijk heel belangrijk 

de verkiezing van het definitieve volwassen bestuur. En mocht je als ouders interesse hebben hierin 

plaats te nemen dan kun je je hiervoor melden bij Luit Ruben. 

Een officiële uitnodiging met agenda hiervoor valt in de eerste week van januari bij alle ouders van 

de leden in de bus. Zet woensdag 14 januari in ieder geval vast op de kalender! 

 

En dan hebben we enkel nog te melden dat we aan het einde van 2008 afscheid hebben genomen 

van jongerenwerker Allard Nieborg van SWD Delfzijl en we dat in 2009 uitkijken naar de nieuwe 

jongerenwerker van MJD uit Groningen. 

 

Een mooi verhaal als je zo alles bij elkaar op een rijtje zet! Het gaat dus erg goed met De Kar en het 

vooruitzicht voor 2009 is mooi! We hopen dan ook in de volgende Tilproat leuke verslagen van al 

onze activiteiten te kunnen doen! 

Afsluitend willen wij hierbij iedereen alvast een fijne Kerst en een heel goed 2009 wensen! En pas 

allemaal op met vuurwerk! 

 

Groetjes, 

Alle jeugdleden en het tijdelijke volwassen bestuur van De Kar  

 

********************************************************************************** 

Nog even een tip uit de oude doos: 

Recept om zelf fijne parfumerien te maken  
Men mengt 20 gram Petalias extract met 
85 gram alcohol ,90 pct. Circasterk, doe er 
dan 3 gram Benzoè`Tinctuur bij ,dan 10 
gram Rozewater er bij ,is circa een halve 
lier fijne Odeur 

 Doe je voordeel er mee.                  Jaap.          
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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: 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 




