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Hallo Woltersummers  

Zou het dan toch echt gebeuren? 

Wordt het gras echt weer groen in 

plaats van wit.Tsonge wat was ons 

dorp een plaatje in de sneeuw. 

Prachtig, het is leuk om dat vast te 

leggen op plaatjes voor later, maar 

het duurde wel erg lang. Nu maar 

hopen op een geweldig voorjaar. 

We hebben weer leuke dingen 

meegemaakt in onze kerk. Het 

kerstspel van de kinderen en het 

projectkoor was heel erg leuk. 

Alle straatverenigingen zijn al weer 

druk in de weer voor het 

schoolfeest, ik wens ze dan ook heel 

veel sterkte met het uitvoeren van 

hun plannen. 

Terwijl ik dit stukje schrijf zitten we 

midden in de campagne voor de 

raadsverkiezingen en neem maar 

van mij aan dat dit in huize Stayen af 

en toe een behoorlijke inpact heeft 

op je dagelijkse leven. Verkleumde 

mensen van soep voorzien, 

behangersplak uit de auto 

schrobben en nog meer van dat 

soort dingen. 

Groetjes    Ingrid Stayen. 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
De jaarvergadering werd door 6 

leden bezocht. ( Doen wij het dan zo 

goed of interesseert het niemand 

ene ...? Ik vind het goed, best.... Wel 

gezelliger als er meer mensen 

komen, natuurlijk!)  

Robert Pepping is uit het bestuur 

gegaan. We hebben nu een vacature 

binnen ons bestuur. Geen probleem, 

want we zijn een goed clubje 

samen. Natuurlijk zoeken we een 7
de

 

persoon. Dat is beter voor de 

besluitvorming. En zeker in een jaar 

dat we het schoolfeest vieren zijn 7 

paar handen beter! 

Het nieuwe dagelijkse bestuur: 

Lenneke Brik: voorzitter, Bart 

Wiegers: secretaris, Harry Wassing: 

notulist, Henk Bothof: penning -

meester . Tycho Sparreboom en Jos 

Mejers zijn de algemene bestuurs -

leden. Allebei met hun speciale 

taken. Komen jullie de volgende 

jaarvergadering wel even buurten?! 

Wat ons bezig houdt: Naschoolse 

opvang moet in ons dorp terug 

komen; wandelpad Kloosterlaan 

moet gerealiseerd worden; 

snelheidsremmende maatregelen ( 

geen drempels!!!) Kolleryweg en 

Bouwerschapsweg, met aandacht 

voor fietsers en wandelaars; de 

discussie over het nieuwe tracé voor 

de N360 volgen we met gemengde 

gevoelens; de gifput heeft onze 

blijvende aandacht. 

Ook het schoolfeest houdt ons 

bezig. Van vrijwel alle straten is het 

thema bij mij bekend. Leuk hoor, 

dat ik het al weet en jullie lekker 

niet!!! 

We wensen ieder alvast een 

stralend voorjaar toe. 

Groet, Lenneke Brik. 

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 
 

6 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 
 

7 

De Bond tegen Harries. 

 

Zaterdagavond 6 februari 2010 trad  

“De bond tegen de Harries” op  in de 

kerk van Woltersum. 

Een Groninger groep die muziek 

maakt wat een mix is van hip-hop,  

rock en roll en rap en gezongen 

wordt in het  “grunnings”.  Een heel 

aparte belevenis in een oud  

Groninger kerk met schilderijen aan 

de wand van de Ten Boerster 

kunstenares Antje Solf. 
foto Mieke Steijvers 

2 gitaristen, een toetsenist, een drummer en Olaf Vos als zanger.  

De elektronische achtergrond- sound gaf een bijzonder effect bij die Groningse 

liedjes. Het was een geslaagde, gevarieerde avond, Olav Vos bracht het met 

veel humor en ook heel bijzonder om zulke moderne muziek in het Groninger 

dialect te horen, naar te luisteren en te beleven. 

Culturele commissie Woltersum 

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

Over het schoolfeest moet nog meer gezegd worden:  

 

 
 

Vaak is er voor het schoolfeest "groen" nodig. We moeten bijtijds weten  

wie dit nodig heeft, en het niet zelf kan regelen. Dan kunnen we nog een 

boswachter vragen of we ergens wat mogen knippen Als er werkzaamheden in 

de grond gedaan moeten worden, is het verstandig een KLIKmelding te doen. 

Telefoonnr. 0800 0080 

Bogen over de straat moeten een minimumdoorrijhoogte te hebben van 4,40 

meter. Iedere wagen moet opgeven welke kinderen/ volwassenen er mee 

rijden. Er moet een omheining van ten minste 40 cm. hoog zijn. 
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JAARVERSLAG JEUGDSOOS DE KAR 

OVER HET JAAR 2009 

 

We zijn het jaar begonnen met een 

nieuwe jongerenwerkster: Kim 

Ensing. Kim werkt ook als 

jongerenwerkster in Groningen. Ze 

is enthousiast ontvangen door 

bestuur en jongeren. Gedurende het 

jaar heeft ze verschillende uitstapjes 

c.q. activiteiten georganiseerd.  

Sien heeft afscheid genomen als 

bestuurslid en Linda heeft haar 

functie als secretaris overgenomen.  

Het jeugdbestuur was van goede 

wil, maar wou niet goed van de 

grond komen. Dit had o.a. te maken 

met een gebrekkige communicatie 

van de jeugdleden onderling, maar 

ook de taken van het jeugdbestuur 

waren niet altijd even duidelijk. Wat 

dat betreft was de taak van de 

activiteitencommissie veel 

dankbaarder en duidelijker: zij 

hebben een aantal leuke dingen 

georganiseerd afgelopen jaar al dan 

niet bijgestaan door Kim, Saskia en 

/of  Linda.  

We zijn o.a. naar Snowlimits 

geweest voor een skiles, naar de 

klimwand, het Stripmuseum en de 

Martinitoren en natuurlijk naar 

Walibiworld. Voor Koninginnedag 

had de jeugd dit keer o.a. 

trampolines geregeld. Er werd voor 

het nog meer en beter organiseren 

van activiteiten een Whoznextteam 

opgericht. Dit is een jeugdteam die 

sportieve dingen organiseert. Dit 

alles voor de zomervakantie. 

 
De plannen voor na de 

zomervakantie zijn helaas door een 

aantal vervelende akkefietjes niet 

doorgegaan. Het enthousiasme van 

de jeugd leek weg te zijn en er is 

enig vandalisme geweest in en rond 

de Kar. Zo zijn de brandblussers 

ontvreemd en leeggespoten en 

vervolgens in de sloot gegooid. 

Hierdoor was het bestuur 

genoodzaakt de soos te sluiten tot 

de jeugd zijn financiële verplichting 

tot het betalen van de schade had 

voldaan. Ook het zo enthousiast 

begonnen Whoznext team viel uit 

elkaar en ging in sterk afgeslankte 

vorm verder.  

Aan het eind van het jaar kwamen 

er maar liefst zeven afmeldingen 

binnen bij het bestuur. Grotendeels 

afkomstig van de wat oudere jeugd.  

De Kar is zo langzamerhand toe aan 

enige renovatie werkzaamheden. 

Voor de binnenkant moet de jeugd 

zelf plannen maken, het 

volwassenenbestuur gaat het 

komende jaar de buitenkant 

aanpakken. 

Linda Dijkema 
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Kennis maken met… 

 

 
 

Afgelopen december nam het 

echtpaar Corella de Bruijne en Huib 

van der Ziel samen met hun vier 

kinderen intrek in de boerderij aan 

de Kollerijweg 22. Ze zijn naar ons 

kleine Groninger dorpje verhuisd om 

hier hun lang gekoesterde droom uit 

te laten komen, namelijk het 

opstarten van een zorgboerderij 

voor mensen met Autisme. 

Anderhalf jaar lang zochten zij naar 

een mooie plek om hun droom te 

verwezenlijken, ondanks dat ze druk 

bezig waren met de mogelijkheden 

en onderhandelingen voor een 

andere boerderij in een ander deel 

van Groningen kwamen ze kijken in 

Woltersum toen dit huis te koop 

kwam. Wandelend door de 

slingertuin was Huib gelijk verkocht, 

Corella was in haar hoofd al zo bezig 

met de andere boerderij dat ze even 

iets langer nodig had, maar bij een 

tweede bezoek was ook zij om en 

waren ze er beiden van overtuigd 

dat ze de plek hadden gevonden 

voor hun zorgboerderij en een 

goede woonplek voor hunzelf en 

hun gezin.  

Huib heeft inmiddels ruim 20 jaar 

ervaring als ambulant begeleider 

voor Autisten en Corella die ooit 

startte als creatief therapeut heeft 

inmiddels tien jaar ervaring met 

Autisten. Hun kinderen Sterre (16), 

Fynn (13), Rafael (9) en Asher (5) 

hebben hun draai inmiddels ook 

gevonden. De twee oudsten gaan in 

Groningen naar school en de jongste 

twee zijn al volledig ingeburgerd op 

de Huifkar hier in het dorp. De 

familie voelt zich erg welkom.  

Huib komt van oudsher uit een 

tuinders familie en kan zijn hart 

ophalen in de grote tuin. Zijn werk is 

zijn grote hobby. Voor Corella is het 

tuinieren nieuw, maar ze verheugd 

zich er enorm op. Natuurlijk is het 

ook even wennen en worden ze 

overspoeld door allerlei nieuwe 

ervaringen en klussen waarvoor ze 

komen te staan. Maar leergierig als 

ze zijn schromen ze niet om hulp in 

te roepen.  

Op dit moment is het nog steeds 

wachten op de vergunning van de 

Gemeente. De verwachte 

vergunning duurt langer dan 

verwacht waardoor bouw ook later 

kan beginnen en de verwachte 

datum van 1 mei om de 

zorgboerderij officieel te starten in 

het gedrang komt. Corella werkt 

zolang nog op maandag in dinsdag 

op haar oude werkplek en reist dus 

telkens heen en weer.  
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Zodra de bouwvergunning 

binnen is zal de schuur verbouwd 

worden. De achtergevel wordt 

een stuk naar binnen verplaatst 

waardoor een soort inpandig 

veranda gerealiseerd wordt. Ook 

komt er een ruimte waar binnen 

gewerkt kan worden en waar 

ook gegeten kan worden. 

Natuurlijk komen er toiletten en 

een badkamer. Ook worden er 

drie slaapkamers gerealiseerd 

voor de weekendopvang.  

De doelgroep voor de 

zorgboerderij zijn mensen of 

kinderen met Autisme. Ze 

onderscheiden zich door zich 

alleen op deze doelgroep te 

richten en niet op de combinatie 

van Autisme en verstandelijke 

beperking. De bedoeling is om 

gedurende de week overdag 

dagbesteding aan te bieden en 1 

weekend in de maand een 

logeeradres te zijn. Het is de 

bedoeling dat er tijdens de  

Natuurlijk is het niet mogelijk om 

de tuin zijn open karakter zoals 

deze in het verleden had te 

behouden. Wel beraad de 

familie zich of er mogelijkheden 

zijn om dagen te organiseren 

waarop de tuin wel open gesteld 

kan worden. Maar hoe dit vorm 

zal krijgen zal de toekomst 

uitwijzen. Natuurlijk draait hun 

deur ook naar binnen open en is 

iedereen welkom om een kijkje 

te komen nemen. (Liever niet de 

voordeur, want die klemt een 

beetje!) 

Naast de plannen voor de 

verbouwing is de familie ook 

bezig met het bouwen van een 

website. www.slingertuin.nl. Ook 

aan de veestapel zal nog 

gebouwd gaan worden. Stap 

voor stap willen ze hun drie 

katten en hun verkregen groep 

parelhoenders uitbreiden met 

onder andere schapen, kippen 

en een paar ezeltjes. Wie weet in 

de toekomst ook nog paarden. 

Maar niet alles tegelijk. Ook is 

het de bedoeling om een grote 

moestuin aan te leggen. Kortom 

veel werk en veel plannen voor 

de familie.  

We wensen de Huib en Corella 

en de kinderen veel succes toe 

hier in Woltersum 

C.N. 
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In de afgelopen weken heeft de 

toneelvereniging “Old Egypte” 3 keer 

een voorstelling gegeven in 

dorpshuis De Bongerd te Woltersum. 

 

Gespeeld werd de klucht; “Willem 

Spieker wat hest toch oetvreten”. 

  

Hieronder een korte inhoud van de 

klucht: 

 

Op de ochtend na het jaarlijkse feest 

van de muziekvereniging ontwaken 

vier heren met een zwaar hoofd. Al 

gauw blijkt dat ze door overmatig 

alcoholgebruik (tot half zes in de 

morgen) ’n totale black out hebben. 

Daardoor weten ze ’n aantal dingen 

niet te plaatsen. Als Willem in zijn 

timmerwerkplaats enigszins tot zich 

komt, mist hij zijn gebit, z’n 

portemonnee en een schoen, terwijl 

hij een ladder met een gebroken 

sport ontdekt, die er eerder niet 

was. 

Zijn zoon Frank is met een kapot 

vensterluik naar huis gekomen, 

notabene van het raam van de 

tweelingzus van zijn verloofde en 

heeft bovendien ook nog een 

damesslipje in zijn zak. Johan, de 

plaatselijke veldwachter, komt 

opdagen met een enorme buil op 

zijn hoofd en met een sport van de 

ladder, terwijl hij zijn tabaksdoos 

mist. Chris, de toekomstige 

schoonvader van Frank, mist zijn 

horloge en heeft op de kamer van 

zijn dochter een tabaksdoos en een 

portemonnee ontdekt, terwijl 

Gertrude, de huishoudster van de 

pastoor helemaal aan het andere 

eind van het dorp in haar 

slaapkamer een gebit, schoen en 

horloge heeft gevonden.  

De oplossing van als die raadsels 

zorgt voor kostelijke situaties. 

 

Na het openingswoord van Old 

Egypte werd door IDO het Gronings 

volkslied ingezet. Achterop het 

programma stond de tekst afgedrukt 

van “Van Lauwerszee tot Dollard 

tou”. Veel mensen moesten bij het 

tweede en derde couplet toch een 

beetje spieken. Het refrein kon 

iedereen natuurlijk uit het hoofd. 

Daarna werd begonnen met het 

toneel. 

In de tweede pauze werden lootjes 

verkocht voor de tombola en na 

afloop van de klucht werd de 

verloting gehouden. Direct na afloop 

van het toneel werden alle spelers, 

de regisseur en de toneelmeester 

voorgesteld aan het publiek en 

kregen ze allen een bloemetje 

aangeboden door Stichting 

Dorpshuis. De voorstellingen werden 

muzikaal omlijst door IDO. 

De toneelvereniging kan terugkijken 

op 3 leuke uitvoeringen.                 S.S. 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 
 

16 

  
 
 

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 
 

17 

Dia del Mercado 
Op 3 januari trad dia del Mercado in een winters Woltersum op. Ondanks 

besneeuwde wegen en forst kwam er toch nog een redelijk aantal bezoekers 

naar het kerkje van Woltersum. 

 
foto Mieke Steijvers 

Voor de pauze speelde Ruud Slingerland een zestal country liederen. Na een 

drankje en een nieuwjaarsrolletje werd het optreden voortgezet. Nu speelde 

Ruud onder begeleiding van drie muzikanten. Tijdens het spelen werden er 

foto’s’ geprojecteerd, waardoor er een filmische sfeer ontstond. De muziek was 

een combinatie van country, folk en roots. De zang van Ruud Slingerland werd 

begeleid door onder andere cello, dwarsfluit, gitaar, trekzak, mondharmonica 

en trombone.  

Het was zeker een geslaagd begin van het culturele seizoen van 2010. 

I.R. 
 

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

Mijn naam is Ina Blink. Sinds begin januari 2010 

loop ik in het dorp met het  

 

Dagblad van het Noorden. 

 

Mocht er onverhoopt klachten zijn over de 

bezorging, laat mij het dan weten.  

Mijn adres is Dobbestraat 29. 

Telefoon :       06-12432369 
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Kerstmis in Woltersum 

 

Kerstavond in de kerk, waar door 

het projectkoor en kinderen van 

onze school het verhaal van 

Zacharias werd verteld. Alle 

moeders,vaders opa’s en oma’s 

waren er. 

Prachtig was het vraag en 

antwoordspel tussen de kinderen en 

de vertellers. 

Al moesten sommige kinderen wel 

even lachen voor ze hun tekst 

uitspraken. 

Het geheel was heel sfeervol en we 

hebben met z’n allen genoten. 

Het geheel was sfeervol en bracht 

ons in een fijne kerststemming. 

Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tweede kerstdag was een 

kerstbuffet in café de Witte Brug. 

Velen waren er naartoe gekomen. 

Er heerste een gezellige sfeer 

Freddie en Afra hadden het prima 

voorelkaar. 

Dit is voor hen ook een fijne start. 

Het eten was werkelijk prima, keus 

te over. Je hoorde dus ook alleen 

mar positieve geluiden om je heen. 

Het klapstuk was het enorme 

ijsbuffet. 

De bediening was vlot en 

professioneel, met hulp van de 

ouders van Afra  

en een aantal dorpelingen liep het 

allemaal zeer gladjes. 

We hopen dan ook dat dit een 

traditie gaat worden.                  

                                                     I.S.
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Programma     2010 
 

Op Koninginnedag vrijdag 30 april, kunt u uw plantje inleveren bij het voorhofje 

op het kerkplein tussen 11.00 uur en 12.00 uur. 

Vanaf 12.00 uur begint het opbouwen voor de vrijmarkt op het kerkplein, die 

vervolgens om 13.00 uur geopend is om de aangeboden spullen te verkopen. 

Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er op het kerkplein:  

OUD HOLLANDSCHE SPELLETJES 

Vanaf 16.00 uur is er de prijsuitreiking van de plantjes, 

waarna de ingeleverde plantjes weer meegenomen kunnen worden naar huis. 

Rond 16.30 uur is er de traditionele stoelendans voor jong en oud. 

 

Voor de catering wordt gezorgd, en er is ook tussendoor een loterij van de 

sportvereniging. 

Wij hopen op mooi weer en heel veel gezelligheid. 

 

Groeten, en voor info Irene  3023234 Bianca     3022100 

    Petra 3023393 Tjakelien 3023021 

================================================================= 
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Valende Tinus.    

Valentiensdag is kaalverlaifde, aanzichtkoartjes mit hartjes en n  bult 

aander flaauwekul. Gemainschopszin mokt ploats veur onzin,mor  in 

Heubultjeburen bestaait gemainschopszin nog. Bie Tinus Ketoen kloppen 

dörpsgenoten nooit vergeefs aan en of e t wachten ken of nait, Tinus let zien 

golden haandjes wappern.   

Begun feberwoarie kreeg overbuurvraauw Jeltje Pik veujoar in kop. Nij 

behang mos der heer. Nou het Geert Pik zien twij linkerhanden drel zitten, dus 

Tinus  mos opdroaven. t Ston Gittje Ketoen niks aan.,,Kiek ais. Mit gerdienen 

wiedwoagen open paradeert dij flare oavend aan oavend mit heur silikonische 

kotsebalen en meneer Pik pimpelt zuk t zeubrannen in t Olle Veerhoes, omdat 

zuk nait scheel kieken wil op dat rode kopzeerte behang van Madam de 

Kakkadoer.” 

,,Den komt nij behang doar goud van pas, wicht,”laagde Tinus,, k  verlös Geert 

van zien kopzeerte. Hai krikt blied van zin Jeltjes brödske hormonen in t gelid, 

wie binnen verlöst van de piepsjo en dat behangen is mor even biegoan!”  

Dat even biegoan vol tegen, van behangen kwam sauzen en  noa sauzen 

vaarven. Aal in zaacht roze, zag Gittje vanof overzied weg. Dou dochter Janke 

belde, kluig Gittje,dat ze onbesturven wedevraauw was en dat heur pa mit 

buurvraauw op n roze wolk zweefde.  

Zotterdoags haar Tinus  bainen weer onder aigen toavel, mor der hong 

stiekelghaid in lucht. Gittje vruig, om t zwiegen te verbreken, wat 

Valentiensdag aignlieks bedudde en Tines mommelde, dat Jos Valentien, 

vattien feberwoarie 1972 tiedens Olympische kampioenschoppen scheuveln  

valen was. ,,Ast der bie Jeltje ook zo’n domme ploat op hast, zel ze blied wezen, 

dat t waark doan is!” zee Gittje kregel. Tinus laagde fientjes:,, Jeltje en ik 

konden t aans meroakel mit n kander vinden, wicht!” 

 Zai  beet op lip en zee dat ze t den op google zulf wel oetzuiken zol  en doar 

leesde ze:,, Valentiensdag.  Bie Germoanen wer haalf feberwoarie laifdes-godin 

Freija eerd. Mensen, daaier en vogels gaven zuk den over aan heur hormonoale 

kriebels.  t Christendom wol dij ontucht oetbannen en kwam mit Sunt 

Valentinus op batterij as beschaarmer tegen valende zaikte.” 

,,Den het dij Jos Valentien in 1972 nait beschaarmd,” klierde Tinus en 

dou was kol oet lucht. ,,Zeg dat wel,”schatterde Gittje,,, dij Ger-moanen 

hebben de stried wonnen, luster  mor ais noar dij haalfgossele avvetenties in 

kraant. Om die te bescheuren: ,,Zwienepieske k hol van die! Dien Speklapke.  

Boksemschieter ik wil wel. Aaierproemke. Tinus….” In ainmoal trok Gittje wit 

vot,…,,Tinus, bist mien hoantje. Dien buurvraauw.” Ze mieterde kraant vot of 

der 2000 volt op ston.,,Tinus Ketoen, verkloar die noader.” 
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,, Mag k eerst  avvekoat Klopstroa roadplegen?” gnivvelde dij bedoard en 

dee t swiegen dertou. 

s Nachts sluip Gittje op logeerber en dou Valentiensmörn buurman Geert 

Pik  op stoup ston, haren ze nog gain boe of ba tegen mekoar zegd.  

Of ze onroad heurd haren vannacht, vruig Geert.,, n Vandoal het n stain bie ons 

deur t roam kinkeld en op n braifke ston:,, Silikonentuutje, dien krikhoantje 

gaait pot in. Ofzender Soepkoker!” 

Tinus gloop noar Gittje. Ze was der tou in stoat, mor luit niks lös en Geert Pik 

zakkeraaisde niks wiezer op hoes aan.  

Tinus smeerde zuk zulf n stoetje, mor Gittje haar pien op moag en dou 

telefoon ging nam ze mit zenetrekkens op gezicht aan. Dochter Janke vruig: 

,,Binnen ie d avvetentsie van hoantje Tinus al tegenkomen in kraant?  Joa? Niks 

van aantrekken heur, t was mor n ploagerijtje van mie.” 

was n stain van t haart. Gittje laagde bevrijd, troanen luipen heur over 

wangen.,,Mien schietertje, k nuig die veur de Valentiensbruns bie Mans Örgel,” 

kraaide ze tegen Tinus, ,, k heb roazende honger en ik trak-taaier van dien 

beunhoaskegeld. Mor most mie wel beloven, dast vanoame-dag bie d 

overburen n nij glas inzetst. Gemainschopszin, ja!” 

Glaszetten was dij middag min waark. Snij, wind en n overbelasde moag 

muiken t nait makkelk veur zien golden handjes. Mor t  kwam kloar. Voldoan 

keurend leunde hai net even te ver achterover en Geert Pik was mit zien twij 

drelle linkerhanden veul te loat om Tinus op te vangen. Mit trapke en aal lag e 

achterover in de snij. Weer hailhoeds overend, keek e omhoog noar de 

verbiejoagende wolken en zee: ,,Sunt Valentinus be-schaarmhailege en 

noamgenoot, ik as valende Tinus bedank joe veur dizze   noodlanden zunder 

biekomend meleur.” 

 

Het oude jaar uitschieten met carbid olv.Arnout Maas                foto Mieke Steijvers 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 
 

26 

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 

27 

 
 

WANNEER WIE WAT WAAR ???? 
28-mrt Kar zwemmen Hüttenheugte   

4-apr CIE muziekfilm J.C.Superstar voorhofje 14,30 uur 
28-apr SVW schoolvoetbal tournooi sportveld   
30-apr feestcommite vrijmarkt kerkplein 13,00 uur 
30-apr feestcommite oud hollandse spelletjes etc kerkplein 14,00 uur 
2-mei CIE Mount Hagen kerk 14,30 uur 
4-jun Woltpop hollandse feestavond feesttent 21,00 uur 
5-jun Woltpop Boeruh Rock (Mooi Wark+2nd Avenue) feesttent 21,00 uur 
6-jun Woltpop Puur Grunnings feesttent 14,00 uur 

13-jun CIE Stedelijke Muziekschool  kerk(plein) 14,30 uur 
19-jun VVV kermis Dobbestraat 15,00 uur 
20-jun VVV kermis Dobbestraat 15,00 uur 
20-jun Dorpsbelangen Schoolfeest hele dorp   
20-jun Dorpsbelangen optocht Hoofdweg 14,00 uur 
21-jun VVV kermis Dobbestraat 15,00 uur 
21-jun Dorpsbelangen Schoolfeest hele dorp   

11-aug Kar "Oud & Nieuw" Walibi   
5-sep CIE Vence (folk/pop/rock) kerk 14,30 uur 

18-sep Kar outdooractiviteiten + wokken bij NiHao stadspark(Gr)   
3-okt CIE Kamerkoor Winschoten (klassiek) kerk 14,30 uur 
7-nov CIE Olaf Vos (groningstalig singer/writer) 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 

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



             Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 3 maart 2010 
 

29 

Vereniging voor Dorpsbelangen 
           Woltersum e.o. 

             JAARVERSLAG 2009        (6 FEBR. 2009 – 12 FEBR. 2010.) 

 

- We hebben afscheid moeten nemen van ons redactielid Jaap Kiel. Hij overleed in 

september 

- Onze laatste kruidenier, Martha en Rinus Schoonveld, sloot de deuren. We 

konden ze,als dorp, een feestje op straat en een rondvlucht aanbieden. 

- Het bestuur heeft 10 x vergaderd. Daarnaast hebben we in april overleg gehad 

met  

B & W. Er was ook een bijeenkomst in het “Trefpunt” in Thesinge met alle 

dorpsverenigingen samen. Tycho bezoekt de vergaderingen over de N360, zodat 

we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Verder heeft een aantal 

bestuursleden een cursus gevolgd die door de Vereniging Groniger Dorpen werd 

aangeboden. 

- De “speelpleingroep” maakt grote vorderingen. Dit jaar zal het zijn beslag 

krijgen.  

- De persleidingloop, ook wel smeerpijploop geheten, was een enorm succes. 

Behalve de opbrengst van € 30.000,= voor het kindertehuis op Atjeh, is ook 

Woltersum op een hele positieve manier in het nieuws geweest.  

- De gifput heeft nog steeds onze aandacht. Er zijn een aantal sloten gesaneerd, 

maar nog niet allemaal. We blijven de Provincie achter de broek aan zitten. 

- In september heeft de herhalingscursus “reanimeren en AED-gebruik” plaats 

gevonden. Er waren minder cursisten, omdat veel mensen via hun werk de cursus 

vervolgen. 

- De “Floralia” was weer een groot succes, mede dankzij de huis-aan-huis 

rondgebrachte Geraniums. Er was een gezellige kinderrommelmarkt en de 

spelletjes werden fanatiek meegespeeld. (Subsidie: .. ?) 

- Het zomerkamp bij de molen had dit jaar als thema: insecten/ kleine beestjes. 

Ook omdat dit onderwerp op school een item was, zijn de kinderen het er nog 

weken mee bezig geweest. Er waren .. kinderen. (Subsidie: .. ?) 

- Dit jaar hadden we weer een kerstboom uit Hesel, onze voormalige 

partnergemeente in Duitsland. Een hele mooie! We beloven dat er volgend jaar 

meer lampjes in komen. 

- We hebben geprobeerd een vrijwilligersdag te organiseren. Dat is, helaas, niet 

gelukt. We willen ons er voor blijven inzetten. 

- Het steunpunt voor ouderen is nieuw leven ingeblazen. Eind 2009 zijn we 2 x bij 

elkaar gekomen. De naam is eigenlijk niet goed. Er is steun te vinden voor ieder 

die, om wat voor reden dan ook, thuis zit.   
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Bel even voor je komt ! 
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Vervolg jaarverslag Dorpsbelangen: 

- Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie was er na-schoolse opvang op 

de school. Dat zouden we graag terug halen naar ons dorp. U hoort volgend 

jaar meer. 

- Bij “Dam op”, van TVNoord, werd een mooi beeld van Woltersum gegeven. 

Er zijn ook andere noemenswaardige gebeurtenissen in ons dorp. Ik wil ze 

noemen, omdat de leefbaarheid van ons dorp afhangt van mensen die zich 

daarvoor willen inzetten. 

- De culturele commissie maakt van de kerk een kunstzinnige ‘tempel’, 

- De burendag op 26 september was een enorm succes, 

- Het ‘Projectkoor Woltersum’ en de kinderen verzorgden een inspirerende 

kerstavond in de kerk, 

- Het cafe heeft nieuwe uitbaters, die er erg veel zin in hebben. 

- De sportvereniging vierde haar 90 jarig, druk bezochte, jubileum. 

- De dag ervoor was ‘Woltpop’. 

- Rinus Schoonveld heeft dit jaar ons dorpsveld gemaaid. 

Alle initiatiefnemers en vrijwilligers: “Bedankt voor de inzet!” 

12 februari 2010          Secretaris: H. Bothof. 

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

 

 

Verslag van de jaarvergadering van het ouderenbestuur v.d.jeugdsoos. 

 

- de nieuwe jongerenwerkster Kim is geïntroduceerd 

- er worden voorlopig geen introducés toegelaten tot de Kar 

- niet iedereen ontvangt de uitnodiging voor WhoZnext 

- de contributie betaling loopt achter. 

   Wie vooraf in één keer betaalt krijgt korting (€40,-- i.p.v.12x €3,50) 

- door sluiting na het “brandblusser incident”is er een half jaar subsidie                       

misgelopen 

- de statuten zijn aangevuld met een huishoudelijk reglement zodat e.a. beter 

werkbaar wordt 

- Kor is afgetreden als bestuurslid, maar blijft WhoZnext coördineren 

- Linda is herkozen 

- Joke is aangetreden als nieuw bestuurslid. 

- het schoonmaken van de kar is nog altijd een probleem, alle     

schoonmaakspullen zijn trouwens verdwenen 

- Er is een nieuw activiteitenprogramma, de details worden via de mail 

verstuurd en staan op de activiteitenkalender van de dorpskrant. 

  Aanmelden via Linda Dijkema 
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Hallo Woltersumer jongeren!!!! 

 

Voor degenen die me nog niet 

kennen, even een stukje om me 

voor te stellen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Kim Ensing en ik ben 

een jaar geleden begonnen als 

jongerenwerker voor alle 9 dorpen 

van de Gemeente Ten Boer.  

Ik ben in dienst van de Stichting MJD 

(Maatschappelijke en Juridische 

Dienstverlening) in Groningen. De 

Gemeente Ten Boer heeft de MJD 

per 1 januari 2009 gecontracteerd 

voor de uitvoering van het 

jongerenwerk in de Gemeente Ten 

Boer. 

In Woltersum help ik mee bij 

jeugdsoos De Kar. De 

(super!)vrijwilligers in het 

volwassenen- en jeugdbestuur 

hebben de zaken heel goed voor 

elkaar! Zo worden er heel veel leuke 

dingen georganiseerd voor jeugd en 

jongeren! Er zijn gezellige avonden 

in de keet voor leden, maar ook 

verschillende uitstapjes voor 

jongeren uit Woltersum! Vorig jaar 

bijvoorbeeld naar Walibi, het 

Stripmuseum en de Martinitoren. 

Ook dit jaar staat er weer van alles 

op stapel! Ben jij tussen de 12 en 18 

jaar en nog geen lid van De Kar? Het 

is een absolute aanrader als je 

houdt van gezelligheid! Je kunt je 

inschrijven bij o.a. Saskia of Linda 

van het volwassenenbestuur! 

Daarnaast is er sinds juni 2009 het 

WhoZnext-team ‘Woltersum Wil 

Wel!’. Nieck, Chris en Dennis 

organiseren bijna elke 

schoolvakantie een sportieve 

activiteit voor de andere jongeren in 

het dorp. Ze gingen vorig jaar al 

lasergamen en schaatsen en dit jaar 

organiseren ze in de meivakantie 

een sport- & speldag bij 

indoorstrand Binn’npret en gaan ze 

karten aan het begin van de 

zomervakantie! Hou hun mailtjes en 

flyers in de gaten! 

Tijdens de schoolvakanties 

organiseer ik overigens ook altijd 

nog aparte activiteiten. Dit jaar staat 

er onder meer een survival op de 

planning, waterskiën en een 

spooktocht! 

Wil je meer weten over 

vakantieactiviteiten? Over andere 

activiteiten die er nu al zijn in de 

gemeente of heb je daar zelf ideeën 

over? Heb je vragen of 

opmerkingen? Voeg me ff toe op 

hyves: www.jongerenwerk-

kim.hyves.nl en lees daar meer of 

laat je horen! Bovendien stuur ik 

hyvesvrienden een bericht, zodra er 

ergens iets georganiseerd wordt.  

Natuurlijk mag je me ook altijd 

bellen en/of mailen. 

Groetjes, Kim Ensing 

k.ensing@mjd.nl   tel. 06 522 333 78 
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TEN BOER ZET IN OP ARMOEDEBESTRIJDING 
 

De gemeente Ten Boer gaat extra middelen inzetten voor 

de armoedebestrijding. De maatregelen zijn gericht op 

het meer gebruik maken van inkomensvoorzieningen en       

     op bevordering van maatschappelijke 

deelname. 
 
De maatregelen die de gemeenteraad hiervoor heeft vastgesteld, zijn in nauw 

overleg met cliëntenorganisaties tot stand gekomen. 

Er wordt binnenkort een nieuwe folder uitgebracht met informatie over de 

inkomensvoorzieningen. 

Aanvraagprocedures worden vereenvoudigd, zodat bv. een aanvraag voor 

meerdere voorzieningen bij één loket kan worden ingediend. Waar mogelijk 

worden voorzieningen ‘automatisch’ toegekend. 

De vergoeding uit het Participatiefonds voor de ouderbijdrage voor de 

peuterspeelzaal wordt verdubbeld van € 50 naar € 100. 

Ten Boer gaat een samenwerkingsverband aan met de Stichting Leergeld 

Groningen. Deze stichting richt zich specifiek op ouders van kinderen met een 

laag inkomen. Naast advisering bieden de vrijwilligers van deze stichting ook 

concreet hulp. 

Ten slotte wil Ten Boer het gebruik van de schuldhulpverlening stimuleren. De 

Groningse Kredietbank (GKB) wordt gevraagd voorlichting te geven aan diverse 

hulpverleners over de diverse mogelijkheden en de werkwijze. Ook gaat de 

GKB een training verzorgen onder de titel ‘Rondkomen kun je leren’. 

 

Van de redactie: 

De gemeente Ten Boer heeft een 10 tal potjes met geld om mensen die op of 

net boven het minimum inkomen zitten extra te kunnen helpen. 

Dat varieert van een extra beetje uitkering als je al meerdere jaren op een erg 

laag inkomen bent aangewezen tot bv. het deels betalen van contributies voor 

verenigingen of activiteiten voor kinderen en nog vele andere zaken. 

 

Lang niet alle mensen die recht hebben op deze ondersteuning zijn bij de 

gemeente bekend en lopen dus mogelijk een extra stukje inkomen mis. 

Wij adviseren iedereen die denkt dat hij/zij (misschien)in aanmerking zou 

komen voor een van deze regelingen omdat zij het al een paar jaar moeilijk 

hebben, om contact op te nemen met het gemeente huis (afdeling WMO)daar 

zitten mensen die samen met jou kunnen kijken wat er mogelijk is. 

Zij zijn bereikbaar op 050-3028888  of via www.tenboer.nl 

Je kunt natuurlijk ook zelf langs gaan, de receptioniste helpt je verder.        R.S. 
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Recept kaasfondue van Monique 

Bockhoudt. We houden ons 

aanbevolen om de mosterdsoep een 

keer te proeven, maar dit lijkt ons ook 

ontzettend lekker.  

Bedankt Monique voor je bijdrage! 

 

Benodigheden: 

250 gr.champ. 

3dl water 

½ bouillontablet 

40gr.botER 

40gr.bloem 

75gr.kernhemmerkaas in blokjes 

150gr jong belegen in blokjes 

75 gr ham in blokjes 

peterselie 

Dit is voor 1 pan en ongeveer 3 a 4  

personen. 

champ.snijden en schoonmaken en in 

het water met ½ bouillontablet even 

koken. 

Boter smelten (in stenen fonduepan op 

gas) en bloem toevoegen. Scheutje 

voor scheutje kookvocht erbij 

doen(zonder champ.) tot gladde saus. 

Kaas erbij doen, vuur zacht. Ham en 

champignons erbij en zacht laten 

smelten. Beetje peterselie erop en 

klaar is kaas!!! 

 

Heerlijk met stokbrood en lekkere sla. 

Ook knapperige groente is er lekker in, 

bijvoorbeeld broccolie of 

bleekselderij(moet je wel van houden) 

Je kunt ook wat stoomgroente 

klaarmaken. 

 

Eiersalade is ook verrukkelijk erbij. 

 

Recept: 4 eieren 

             1 appel 

             4 augurken 

             1 uitje 

             1 eetl.ketchup 

             8 eetl.mayo 

             paprikapoeder/peper/zout 

Woltersum 

carbidschieten  

olv Arnout Maas 

31 december 2009 

 

 

 

 

 

 

 
foto: Mieke Steijvers 
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Bedrijven in en om Woltersum. 

 

Al zijn we een heel klein dorp, het 

kost geen enkele moeite om 

kandidaten voor deze rubriek te 

vinden. 

Waaruit weer blijkt dat Woltersum 

een bedrijvig dorp is. 

Nu bezocht ik Schilders& 

onderhoudsbedrijf Roelvink aan de 

Hoofdweg. 

Danny Roelvink is bij de fa. v.d.Klei 

begonnen als schilder, later gin g 

deze firma over op de zoon en ook 

daar heeft Danny voor  gewerkt. 

 
In 1996 begon hij voor zichzelf , 

eerst samen met v. d.Klei en in 2000 

ging hij alleen verder. Hij runt nu het 

bedrijf samen met zijn broer. 

Over opdrachten hebben ze niet te 

klagen, voor hen geen recessie. 

Dat hij echt gouden handjes heeft 

kun je zien aan hun badkamer(zo 

één wil ik ook!!!) werkelijk een 

plaatje. 

In drukke tijden huurt hij extra 

personeel in, want er zijn vaak wat 

grotere klussen die ze niet met z’n 

tweeën kunnen doen. 

Zijn werkgebied is hoofdzakelijk hier 

in het Noorden. 

Eigenlijk is hij van alle markten thuis, 

hij heeft vroeger ook op Caming de 

Paasweide gewerkt, waar hij nieuwe 

toiletgebouwen neerzette, allerlei 

klussen deed en dan ook nog 

regelmatig achter de bar stond 

(bezit ook horeca papieren).Dat was 

een hele leuke tijd, maar wel heel 

erg zwaar. Lang werken en zeer 

korte nachten. 

 

Achter elke man staat een vrouw en 

dat is in dit geval Marjan, die zelf 3 

dagen in de week werkt als 

afdelingsassistente in de psychiatrie. 

De patienten lijden hoofdzakelijk 

aan Korsokov, deze ziekte wordt 

veroorzaakt door overmatig alcohol 

gebruik. 

Zo af en toe helpt Marjan even op 

kantoor bij Danny, maar heeft 

verder geen grote dingen te doen 

voor het bedrijf. 

Danny zelf beheert de administratie. 

Hij heeft duidelijk hart voor zijn 

werk en er eg veel plezier in. 

Het was een gezellig gesprek , zelfs 

zo gezellig dat het veel langer 

duurde dan gepland. I.S. 
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Verkiezingen in Woltersum 

 
Op 3 maart waren er weer verkiezingen 

voor de gemeenteraad. Na een spannende 

periode met veel (gele) posters en een 

hoop lawaai mocht iedereen bepalen wie 

ons de komende 4 jaar mag 

vertegenwoordigen bij het 

gemeentebestuur. 

 
De opkomst in Woltersum was met 68,5% lager dan in voorgaande jaren. 
Totaal mochten er 286 dorpsgenoten stemmen en zijn er 196 naar de Bongert 
gekomen om hun stem uit te brengen. 
 
De stemmen in Woltersum zijn als volgt verdeeld:  PvdA  52  
         CDA  10 
         CU  11 
         AB         121 
         blanco   2 
 
Dus in Woltersum is Algemeen Belang veruit de grootste partij. 
 
Totaal over de hele gemeente is de verdeling anders: PvdA  1081 
         CDA    849 
         CU    726 
         AB    769 
 
Gemeentebreed is de PvdA de grootste gebleven en is Algemeen Belang 
opgeklommen en de derde partij in de gemeente geworden, met voor het eerst in 
haar bestaan 3 zetels in de raad. De zetelverdeling is nu  4 – 3 – 3 – 3 . 
 
Oud dorpsgenoot Harm Derk Tammeling keert na een paar jaar rust weer terug 
in de raad. Samen met fractievoorzitter René Stayen is ons dorp dus goed 
vertegenwoordigd in dit bestuursorgaan. Dat is ook hard nodig want we moeten 
voorkomen dat de leefbaarheid van de buitendorpen extra hard gepakt wordt bij 
de komende bezuinigingen. 
 
Op 9 juni mogen we weer naar de stembus, dan voor de 2e kamer en een nieuwe 
landelijke regering. Misschien wat verder van Woltersum, maar ga ook dan 
stemmen. Wat men daar besluit (of juist niet besluit) kan grote gevolgen hebben 
voor het noorden en dus voor onze dorpen. We hebben er misschien niet veel 
invloed op, maar met zijn allen samen is het toch iets.                                    R.S. 
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ALLE REGELINGEN VOOR MINIMA IN ÉÉN OOGOPSLAG 
 

 
 

Ook Ten Boer nu op website www.tenboer.rechtopbijstand.nl 
 
Inwoners van de gemeente Ten Boer kunnen voortaan zelf gemakkelijk zien 
op welke rijkstoeslagen en gemeentelijke regelingen ze recht hebben. De 
gemeente is daarvoor een samenwerking aangegaan met de landelijke 
website www.rechtopbijstand.nl. 
 
De gemeente Ten Boer wil stimuleren dat meer mensen met een laag inkomen 

gebruik gaan maken van de regelingen en toeslagen waarop ze recht hebben. 

Nog te veel mensen die het geld goed kunnen gebruiken, laten deze extraatjes 

liggen. Vaak weten ze niet van het bestaan van deze regelingen of weten ze niet 

hoe ze deze moeten aanvragen. 

 

Eenvoudige taal 

Op de website www.tenboer.rechtopbijstand.nl krijgen de bezoekers in 

eenvoudige taal informatie die aansluit bij hun eigen situatie. Wie op de 

website kiest voor ‘Ten Boer’, krijgt te zien welke regelingen er in onze 

gemeente bestaan. Er is informatie te vinden over de algemene bijstand, de 

bijzondere bijstand en de langdurigheidtoeslag. De website maakt duidelijk wat 

de voorwaarden zijn, hoe hoog de bedragen zijn en hoe ze kunnen worden 

aangevraagd. 

 

Met de website hoopt de gemeente de verschillende regelingen meer 

bekendheid te geven en de drempel om ze aan te vragen, te verlagen. 

 

Meer informatie 

Mensen die gebruik willen maken van één van de genoemde regelingen, 

kunnen contact opnemen met het WMO-loket in het gemeentehuis. 
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WOLTPOP 2010 

 

In de dorpskrant van september 2009 hadden we al aangekondigd dat we ook 

in 2010 Woltpop gaan organiseren. 

 

 We hebben in de afgelopen maanden hard ons best gedaan om een aantal 

artiesten te contracteren en dat is ons gelukt, want we hebben het programma 

rond, onderstaand een overzicht. 

 

Vrijdag 4 juni 2010: Hollandse Feestavond 

Het programma begint om 21.00 uur.           De tent is geopend vanaf 20.30 uur. 

 

Voor u treden Remco, De Dikdakkers en Ronnie Ruysdael op. 

Remco zal spits afbijten. Na Remco verwachten we De Dikdakkers, zij hebben 

liedjes in hun repertoire als ”Cowboys en Indianen”.  

Na de Dikdakkers geven we het podium aan Ronnie Ruysdael (de leadzanger van 

de welbekende Sjonnies), bekend van ”mijn fiets is gejat” en vele, vele andere 

meezingers. 

De avond wordt muzikaal omlijst door Radio NL Drive-In Show.  

 

Zaterdag 5 juni 2010: Boeruh Rock 

 

Wegens succes geprolongeerd; Voor de tweede keer in Woltersum: Mooi Wark.  

 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen band in het voorprogramma te 

laten spelen; in de pauze en vóór- en na het optreden van Mooi Wark zal 

zal 2nd Avenue de muziek verzorgen. Deze drive-in disco bestaat uit 2 DJ’s die 

ook wel een nummertje kunnen meezingen.  

 

De tent is wederom geopend vanaf 20.30 uur. 
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Zondag 6 juni 2010: Puur Grunnings                   

 

Zondagmiddag zijn we allemaal een beetje moe en willen we het graag iets 

rustiger aan doen. Op zondagmiddag wordt de tent omgetoverd van feesttent 

naar een zaal met zitplaatsen en bediening. De catering wordt uitgebreid. Op 

de feestavonden serveren we alleen frisdrank en licht alcoholische dranken, op 

de zondagmiddag kunt u ook bij ons terecht voor een kopje koffie en thee. 

 

Wij hebben al twee feestavonden gehad waarbij de uitvoerende artiesten in 

het Nederlands/Drents hun nummers zingen. Dan missen we nog een dag 

waarop de optredens in onze eigen taal verzorgd worden. En wat is onze eigen 

taal, natuurlijk het Gronings. 

We hebben een aantal artiesten gecontracteerd dat in onze eigen taal hun 

nummers ten gehore brengt, kortom zij zingen allemaal hun nummers in het 

Gronings. 

 

Vanaf 14.00 uur treden de volgende artiesten voor u op: Harry Niehof, Rieks 

Schuring, Age van der Velde, Sijtse Scheeringa, Eltje Doddema en onze enige 

zangeres Janneke Smit. 

De volgorde waarin ze optreden is nog niet vastgelegd, wel staat vast dat ze 

allen ca. 30 minuten voor ons optreden. 

Tussendoor worden een paar pauzes gepland, zodat u zeker niet van de dorst 

zult omkomen.  

De tent is geopend vanaf 13.00 uur. 

 

Voorverkoop entreekaarten 

 

De voorverkoop van de entreekaarten start vanaf zaterdag 24 april 2010. 

 

De kaarten zijn verkrijgbaar in café De Witte Brug (tijdens openingstijden)  

 of via internet www.woltpop.nl/kaartverkoop. 

 

Prijzen:    Voorverkoop  Aan de kassa 

 

Hollandse Feestavond  € 12,50 per kaart  € 15,00 per kaart 

Boeruh Rock   € 12,50 per kaart  € 15,00 per kaart 

Puur Grunnings   €   7,50 per kaart  € 10,00 per kaart 
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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 : 
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 
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:Petra v.Dijk-Schakel       050-
3023393 
 
Begrafenisvereniging 
Secr:I.Dost-Hamminga        050 – 3023234 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: P. Everts                 050 – 5791987 

 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: K.Lalkens                 050 - 3022028 
 
Vogelvereniging “De Rode Kardinaal” 
Secretaris: C.D.Kamp            050-3023093 
e-mail: ceeskamp@ziggo.nl 

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:Linda Dijkema     050 - 5791987 
 
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 




