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Hallo Woltersummers  

Er gebeurd nogal wat in ons 

dorp.Het is druk met vergaderen. 

Het VVV heeft gelukkig weer een 

bestuur en daar zijn we heel blij 

mee. 

Ook zijn er verandering met het 

Dorpshuis, meer hierover in de 

krant. 

Juf Dieta jubileerde.Al 25 jaar juf, ik 

geef het je te doen en zo te zien 

heeft ze er nog steeds plezier in. 

Het toneelstuk was dit jaar 

geweldig.Wat hebben de mensen 

genoten. 

Meester Joost was hilarisch in zijn 

rol als baron, en Evert kon toch wel 

erg lang stilstaan. 

Er staan weer behoorlijk veel 

activiteiten op de kalender.Je zou 

bijna de slagzin gebruiken: "In 

Woltersum is altijd wat te 

doen".Wat is het toch fijn om zo'n 

gezellige dorpsgemeenschap te 

hebben. 

I.S. 
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Jaarvergadering VVV Woltersum 

Op deze vrijdagavond hadden niet 

veel leden van de VVV de moeite 

genomen om naar de vergadering te 

komen. Verbazingwekkend, gezien 

het agendapunt waarin werd 

voorgesteld de vereniging onder te 

brengen bij de Dorpsvereniging.  

Na het welkomstwoord van 

voorzitter Lisa Sportel , las de 

secretaris de notulen van de vorige 

jaarvergadering  en het jaarverslag 

over 2010 voor. Uit het financieel 

jaarverslag werd het de leden 

duidelijk, dat het niet echt florissant 

gaat met de vereniging. Er wordt 

ingeteerd op de middelen en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. Het 

bestuur was niet voornemens de 

lidmaatschapsgelden te verhogen, 

wat bij een enkeling verbazing 

opriep, gezien de benarde financiële 

situatie. Het bestuur reageerde daar 

op, door te wijzen op het 

voornemen in de toekomst aan 

deelnemers een bijdrage te vragen 

bij het bezoeken van activiteiten. 

Entreegeld, dus. Daar kon de 

vergadering zich in vinden, en de 

contributie blijft dus wat die was:  

€ 6,00 per jaar. Na de onderbreking 

werd eerst het  punt van het 

samengaan met Dorpsbelangen 

besproken. Het was al meteen 

duidelijk dat de vergadering, gezien 

de geringe opkomst, geen besluit 

over dit onderwerp kon nemen. 

Toch ontstond er een levendige 

discussie over dit punt. Het 

belangrijkste argument van het 

bestuur om als commissie van de 

Dorpsvereniging verder te gaan, was 

het immer teruglopend aantal 

bestuursleden. En het moet gezegd 

worden, met maar vier mensen in 

het bestuur is het ook niet echt 

makkelijk om evenementen te 

organiseren. Maar desondanks 

waren de aanwezige leden er in 

meerderheid niet vóór om het VVV 

bij de Dorpsvereniging onder te 

brengen. Gelukkig bracht het 

volgende agendapunt verlichting . 

Eerst werd afscheid genomen van 

Janny Hulshof. Vervolgens bleek dat 

er zich wel drie kandidaat-

bestuursleden hadden aangemeld. 

Met als gevolg dat het bestuur er nu 

als volgt uitziet: Teun Bezema, Willy 

van Dellen, Elina van Dijk, Addy 

Dost, Terry Goud en Lisa Sportel. En 

dit nieuwe bestuur gaat intern 

overleggen of opgaan in de 

Dorpsvereniging nog wel gewenst is. 

Maar het ligt voor de hand dat dát 

punt volgend jaar niet meer op de 

agenda van de jaarvergadering zal 

staan. Voordat we aan de rondvraag 

toe waren, werden de activiteiten 

voor 2011 doorgenomen. Er is al 

een Valentijn High Tea geweest voor 

kinderen. Er zijn plannen voor een 

zeskamp op de kermiszaterdag (16 

juni 2011). In de herfstvakantie (15 - 

23 oktober) wordt een knutsel -

middag voor kinderen 

georganiseerd. En ook tussen 

Sinterklaas en Kerstmis wil de VVV 

met de kinderen iets leuks gaan 

doen.                               JV. 
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Toneelvereniging                 “Old Egypte”.“Old Egypte”.“Old Egypte”.“Old Egypte”. 
 

Op de zaterdagen 22 januari, 5  en 12 februari 2011 voerde de toneelvereniging 

“Old Egyte” de klucht “De baron is in de bonen” op.  

Omdat de eerste avond niet zo goed bezocht wordt als de andere twee  

avonden hebben we overwogen om weer terug te gaan naar twee 

uitvoeringen.  

Omdat we op de uitvoeringen ongeveer 325 toeschouwers gehad hebben, is 

teruggaan naar twee avonden geen optie om de doodeenvoudige reden dat we 

het publiek niet in twee avonden kunnen bergen. Ook volgend jaar zullen we 

weer drie uitvoeringen houden.  

 
 

“De baron is in de bonen” is een 

klucht in drie bedrijven. Tijdens de 

pauze werden er lootjes verkocht 

voor de tombola. Na afloop kregen 

de spelers, de regisseur, souffleur, 

grimeur en toneelmeester een 

bloemetje aangeboden door het 

dorpshuis. Daarna werd de tombola   
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gehouden en de avond werd 

besloten met muziek van Ido 

Winkel. Op alle avonden konden de 

dapperen onder ons nog even een 

dansje wagen op de muziek van Ido.  

 

Dan nu in het kort de inhoud van de 

klucht “De baron is in de bonen”. 

Een landgoed wordt bewoond door 

een baron en een barones en enkele 

inwonende personeelsleden. De 

barones heeft hoog in haar bol en 

denkt dat ze zeer veel verstand van 

kunst heeft. Het hele huis staat er 

vol mee. Ze sleept haar echtgenoot 

mee naar elke tentoonstelling en 

galerie die ze maar kan bezoeken. 

Haar man wil allang niet meer met 

haar mee. Omdat hij niet tegen haar 

op kan maakt hij gebruik van een 

list. Hij doet alsof hij  steeds meer in 

de war wordt. “Verstrooid” zoals de 

barones het noemt.  

Dan moet het huishouden worden 

uitgebreid. De barones zoekt twee 

personen als huisbewaarder. Ook 

voor tuin- en keukenwerk. Het liefst 

heeft ze een echtpaar. 

Als Jannes en Geessie komen 

solliciteren (tegelijk) gaat de 

barones ervan uit dat ze een 

echtpaar zijn. Ze neemt Jannes en 

Geessie en dienst en hun 

onderkomen wordt een gerieflijke 

kamer met een “lisiemoo”. Jannes 

en Geessie zijn oude bekenden, 

maar zeker geen echtpaar.  

Op dezelfde dag dat Jannes en 

Geessie in dienst worden genomen 

wordt er ook een kostbaar beeld 

van Napoleon bezorgd. Het eerste 

wat Jannes en Geessie moeten doen 

is het beeld plaatsen op een sokkel. 

Dit lukt niet helemaal want Jannes 

laat de doos vallen en Napoleon is 

kapot. Geessie krijgt het geweldige 

idee dat Jannes voor Napoleon moet 

spelen tot het beeld geplakt is en zo 

staat Jannes de rest van de tijd op 

de sokkel.  

Omdat de barones helemaal idolaat 

van het beeld is, krijgt de baron een 

grote hekel aan het beeld. Nadat hij 

in zijn neef, die met zijn vrouw op 

bezoek is,  zich moed hebben 

ingedronken besluiten ze ‘s nachts 

het beeld te onthoofden. Het 

tuinmeisje heeft voor luistervink 

gespeeld en die brieft alles door aan 

de barones. Nu wordt er een plan de 

campagne gemaakt. Alle 

personeelsleden moeten het beeld 

bewaken.  

Natuurlijk gaat dit niet goed. Als de 

baron het beeld wil onthoofden, 

vecht het beeld terug en de beide 

heren trekken zich terug.  

Uiteindelijk krijgt Geessie een 

geweldig idee. Ze stoppen het echte 

beeld terug in de doos, maken veel 

lawaai en doen dan net of de baron 

het beeld vernield heeft. Als de 

barones helemaal hysterisch komt 

kijken wat er gebeurd is, treedt de 

baron op. Het blijkt dat zijn 

verstrooidheid niet echt is, maar 

een dekmantel om thuis te kunnen 

blijven. Als de baron heeft getoond 

dat hij toch de baas in huis is, loopt 

alles met een sisser af.                SH. 



Tilproat Woltersum 28e jaargang nummer 3 maart 2011 

10 

 
 

 
 
 
 

 

 



Tilproat Woltersum 28e jaargang nummer 3 maart 2011 
 

11 

Nieuwe Bewoners. 

 

En dan sta je na een paar jaar weer 

in hetzelfde huis, wat er toch weer 

anders uitziet. Dit keer op de 

Hoofdweg, waar ik kennis maakte 

met Marieke Heemskerk en Jasper 

Klaver. Leuke jonge mensen van 28 

en 29 jaar. 

Hoe kwamen ze in Woltersum? 

Eigenlijk net zoals de vorige 

bewoners, door op 't gemakje 

uitkijken naar een 

koopwoning.Haast hadden ze niet, 

ze woonden in de Oosterpoort best 

gezellig.En dan zie op Funda een 

paar huizen in Woltersum, 

waaronder dat aan de Hoofdweg.En 

zoals hier al eerder gebeurde was 

het  liefde op het eerste 

gezicht.helemaal gecharmeerd van 

de oude stijl van het huis.Marieke is  

coördinerend wijkverpleegkundig bij 

de thuiszorg en Jasper werkt als 

sociaal psychisch verpleegkundige 

bij het GGZ in Assen. 

Beiden zijn dol op reizen en hebben 

al heel wat van de wereld gezien. 

Zuid-Amerika vonden ze geweldig. 

Jasper is een echte vogelkijker en is 

dan ook heel blij met de uilen die 

voor hun huis in de boom wonen. 

Zelfs de roeken vindt hij fantastisch 

Marieke is dol op koken, lezen en 

houdt tegenwoordig ook erg van 

klussen. 

De benedenverdieping is zo goed als 

klaar, daar was ook niet zo heel veel 

werk te verzetten.Boven is het een 

ander verhaal, daar wordt alles 

gestript en goed geïsoleerd, want 

het tocht er nogal.Dus hebben ze 

voorlopig nog veel te doen. 

Ze waren verrast door het warme 

welkom hier in Woltersum, een 

bloemetje van de straatvereniging, 

leuke ontmoetingen op de 

sportvereniging.(Marieke doet steps 

en aerobics) Ze gaan nog veel uit in 

Groningen en vinden dan ook het 

wonen hier zeer praktisch want je 

bent zo in de stad. 

Poes Suus, een mooie muisgrijze, 

hoorde stoïcijns de verhalen aan, als 

ze maar op tijd aangehaald wordt Ze 

komt niet graag buiten, omdat ze 

ooit aangereden is Marieke heeft 

haar uit het asiel. 

Ze zijn van plan hier lang te blijven 

wonen en ik hoop dat het ook zo is, 

want het zijn bijzonder leuke 

mensen.                                  I.S.
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Culturele Commissie kerk Woltersum 
 
Op zondag 6 februari trad Stefan van de Sande, een singer/ songwriter, op in de 

kerk van Woltersum. 

Hij werd begeleid door Lucia Hebers op het drumstel, Hans Elmers op diverse 

gitaren en Ed Hartman op de basgitaar. 

 

 
 

Hij zelf speelde gitaar, mondharmonica en zong.  

Zijn liederen zijn geïnspireerd op muziek van Neil Young, Bob Dylan en Joan 

Baez. Tussen de liederen door gaf hij uitleg hoe de teksten zijn ontstaan. 

Ik vond het een prachtig concert en heb genoten van de mooie muziek en 

prachtige stem van Stefan van de Sande.                  IR. 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

We hebben 3 keer een reguliere 

bestuursvergadering gehad. Maar er 

is deze periode ook veel overleg 

geweest per mail en telefoon. Ons 

grote “kopzeerpunt” was natuurlijk: 

hoe nu verder met de VVV! Al in 

november hebben we een 

principebesluit genomen, dat, als er 

geen nieuwe bestuursleden 

opstaan, de VVV een werkgroep 

moet worden van onze 

dorpsvereniging. Immers: de kermis 

MOET doorgaan. Maar gelukkig zijn 

er nieuwe mensen gevonden, die 

met frisse moed de kop d’r veur 

gooi’n. Dat is Woltersum! 

Dit heeft wel tot gevolg gehad dat 

onze jaarvergadering pas in maart 

is… 

Terwijl we de krokussen de grond 

wel uit willen kijken, is het raar 

terug te kijken naar de kerst. Maar 

het moet toch gezegd worden: het 

was weer een mooie kerstboom uit 

Hesel, versierd met hangers die de 

kinderen van school gemaakt 

hadden. Jammer dat wij ze er alleen 

in moesten hangen…. Bij het  

 

 

neerhalen van de boom hebben we 

hulp gekregen van Jeroen Hofman 

en Steffan Kiel. Dank! Maar dacht je 

dat die boom wou branden met 

oud- en nieuw? Ho maar!!! Gelukkig 

was het warm en gezellig bij Freddy 

en Afra in de kroeg! 

Andere punten die in ons overleg 

naar voren kwamen waren o.a. het 

dorpsommetje (krijgen we 

waarschijnlijk niet voor elkaar 

vanwege bezuinigingen van het 

kabinet Rutte, maar ook vanwege 

een ziekte die bij koeien kan 

ontstaan ten gevolge van 

hondenpoep), het strooibeleid bij 

school, de zoutbak in de Bijbelgang, 

de Gifput (er zijn metingen gedaan, 

de grond is weer aangevuld en in 

2012 zullen door de Provincie 

opnieuw peilingen worden 

uitgevoerd).  

Ook hebben we de speelpleingroep 

voorgedragen voor de deurpakker. 

Op de nieuwjaarsreceptie van de 

gemeente is de oorkonde, met 

bijbehorend kunstwerk, 

overgedragen aan Yvonne Klepke, 

Gerrie Schotman en Dieta Strijk.  

Verder hebben we het uitgebreid 

gehad over een op te starten 

website voor ons dorp. De vraag is: 

hoe moet ie er uit zien, wie zal het 

beheren, wat mag het kosten en wie 

gaan dat betalen.  
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Van de bestuurstafel 2 

 

Stichting het Dorpshuis heeft ons 

gevraagd een (algemeen)bestuurslid 

te leveren voor hun bestuur. We zijn 

in overleg. 

De Kar lijkt een doorstart te maken. 

Er zijn mensen opgestaan, die in het 

bestuur zitting willen nemen. We 

zijn zeer nieuwsgierig naar het 

vervolg! 

We zoeken nog steeds mensen die 

tijd, zin en inspiratie hebben om 

wegwijzers in het dorp te maken. 

Wie biedt? 

Het kroos in het Daipke baart ons 

zorgen. Er wordt gekissebist over 

van wie wat is. Maar we blijven er 

achteraan gaan. Een keer moet de 

oplossing zich aanbieden. 

Verder wil ik nogmaals jullie 

aandacht vestigen op een club die 

probeert te inventariseren hoe het 

gesteld is met de bodem en met 

onze daarop staande huizen: de 

groninger bodembeweging. Ik heb 

een vragenformulier gedownload. 

Kopieën zijn bij mij te bevragen. Ik 

heb er al een paar kunnen uitdelen.  

Als je iets in het mededelingenkastje 

wilt hangen: de sleutel is bij mij 

(voor de mensen die me niet 

kennen: Bouwerschapweg 55, 050 

302 3277). 

 

Tot ziens in ons dorp! Groet, 

Lenneke Brik. 
 
 
 
 

 
Zoek je 

oppas? 

 
Ik ben Joram en 

14 jaar en ik wil 

graag oppassen 

 
Ik ben doordeweeks 

bereikbaar vanaf 

17.00 op 06 

27862675 

 

Over prijzen 

overleggen we 
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In de tuin van Wil en Gerard 
Brals is het nog rust. De 
sneeuwklokjes en een 
overgebleven viooltje zijn de 
enige kleurbrengers in de 
Cottage tuin. 
 

 
 
 Al zeker 18 jaar leeft Wil zich 
hier uit. Tijdens de jonge 
kinderjaren van hun dochter 
marieke was de tuin niet veel 
meer dan een grasveld, een 
zandbak en een kleine 
bloemenrand, maar toen Marieke 
naar het voortgezetonderwijs 
ging, nu zo’n 18 jaar geleden 
eigende Wil zich de tuin toe en 

begon met creeeren. Haar man 
Gerard heeft een stukje moestuin 
met bessen, aardbeien en in het 
seizoen wat groenten.  Hij maakt 
voor Wil de prachtigste creaties 
van ijzer. Mooie eenden en 
prieeltjes, klimramen voor 
clematissen en rozen.  
 

 
 
Wil houdt van Cottage Tuinen. Ze 
kijkt graag programma’s hierover 
en heeft inmiddels een grote 
collectie boeken. Ze zou er wel 
een bibliotheek mee kunnen 
vullen.  
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43 jaar werkte ze als ic 
verpleegkundige in het 
UMCG. Vorig jaar in april ging 
ze met vervroegd pensioen. 
Haar collega’s hebben als 
afscheidscadeau een 
prachtige oude perenboom 
geplant in het stukje bij het 
diepje. Een prachtige 
herinnering.  

 
Eigenlijk vind ze het maar niks 
dat ik nu op de stoep sta. In 
de zomer is de tuin vele 
malen mooier. Nu is er 
nagenoeg niets te zien van de 
vele soorten vaste planten.  
Het prieeltje is een prachtig 
pronkstuk. Haar man heeft 
ook deze zelf gemaakt. Door 
witte Guirlande d’amour (roos) 
waan je je in de zomer in een 
sprookje.  
Veel ‘aankleding’ in de tuin 
staan nog verdekt opgesteld 
achter het huis. In het voorjaar 
zodra alles weer begint uit te 

lopen en begint te bloeien 
bouwt Wil alles weer op.  
 
De liefde voor de tuin is 
wellicht een beetje gekomen 
door haar vader. Hij had 
vroeger een kwekerij in Zwolle 
en later een bloemenzaak.  
 
Ze gaat graag naar de Kleine 
Plantage in Eenrum. Ze 
verheugd zich al weer op de 
Helleboris dagen (kerstroos) 
deze komen er weer aan.  
 
Een van de laatste creaties 
van Gerard is een prachtige 
kan op een sokkel. Hier zijn 
heel wat uren in gaan zitten. 
Maar het resultaat mag er zijn.  
 
Ik beloof haar plechtig dat ik 
deze zomer nog weer kom om 
een foto te maken van de tuin 
in volle glorie. Deze houdt u 
dan ook van mij tegoed.  
Bedankt Wil en Gerard dat we  
even mochten kijken! 
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BIJ HET OVERLIJDEN VAN JAN ERNST HANOUWER 

 

Op zondagmorgen, de 13
e
 februari 

2011, bereikte ons het bericht dat 

erelid en oud-trainer van S.V. 

Woltersum, Jan Ernst Hanouwer, 

onverwacht is overleden. 

Allereerst gaan onze gedachten uit 

naar de nabestaanden: mevrouw 

Hanouwer en zonen Ernst en Julian, 

schoondochter Agnes en 

kleindochter Kaylee. We wensen ze 

veel sterkte bij de verwerking van 

het verlies van een dierbare 

echtgenoot, vader, schoonvader en 

opa. 

Jan Hanouwer kwam in 1972 als 

trainer bij onze vereniging. In eerste 

instantie trainde hij op de dinsdag- 

en donderdagavond de senioren en 

op zondag stond hij bij de 

wedstrijden langs de lijn. Na een 

paar jaar werd hij de eerste  

betaalde jeugdtrainer van SV 

Woltersum. 

 

 

Hij begeleidde zo een aantal 

generaties voetballertjes op hun 

eerste schreden op de grasmat. 

 

En zo leerde ik hem ook kennen, in 

1995, toen mijn oudste zoon, met 

een aantal leeftijdsgenootjes, voor 

het eerst voetbalschoenen aantrok. 

Op het veld kenmerkte hij zich als 

iemand die de kinderen 

doorzettingsvermogen, teamgeest 

en respect op een speelse manier 

bijbracht. Dat deed hij met plezier 

en liefde. Hij genoot er van om 

kinderen zich te zien ontwikkelen 

van pupil tot junior, en, als het 

meezat, zelfs tot seniorvoetballer. 

 

Tot het jaar 2000 bleef hij dé 

jeugdtrainer. Toen moest hij, omdat 

zijn lichaam hem een onaangename 

waarschuwing gaf, het rustiger aan 

gaan doen.  Dat deed hij dan ook, zij 

het met tegenzin. 



Tilproat Woltersum 28e jaargang nummer 3 maart 2011 
 
 

24 

 

 

 



Tilproat Woltersum 28
e
 jaargang nummer 3 maart 2011 

25 

 

Jan Ernst Hanouwer (1944 – 2011) 

Jan Hanouwer was een echte 

clubman. 

Zowel tijdens als na zijn actieve 

periode als trainer was hij altijd 

zeer betrokken bij het wel en 

wee van S.V. Woltersum. Wij 

ervaren het overlijden van Jan 

Hanouwer als een groot verlies 

voor onze vereniging. Hij was 

altijd bereid om mee te denken 

en mee te helpen, alles in dienst 

van de vereniging waar hij aan 

verknocht was. Ik denk onder 

andere aan het 90-jarig jubileum 

van Woltersum, waar hij met 

liefde meewerkte aan de 

voorbereidingen én uitvoering. 

De laatste jaren initieerde hij ook 

verschillende acties, die de 

vereniging meer geld moesten 

opleveren. Zo was hij de grote 

man achter de ‘Ten Boerster 

Kinderwagenrace’, waar S.V. 

Woltersum een aantal keren de 

lokale pers mee haalde. Het liefst 

bleef hij daarbij wat op de 

achtergrond. Niet dat hij bang 

was om voor het voetlicht te 

treden, wij weten wel beter, 

want dat was hij echt niet. Maar 

hij vond het belangrijk dat een 

nieuwe generatie de kar moest 

gaan trekken. Dat zal nu zeker 

gaan gebeuren. Maar dan toch in 

de geest van Jan: clubliefde, 

teamgeest, respect en 

doorzettingsvermogen! 

 

Jan Hanouwer, 

 we missen je nu al!  
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WANNEER WIE WAT WAAR ???? 
19-mrt Witte Brug vrij klaverjassen café 20,00 uur 

5-mrt Witte Brug dropping Drentse bossen café busreis 
6-mrt Culturele Com. The Touring Hoodoos met Marcel Alkema kerk 14,30 uur 

19-mrt Witte Brug onbeperkt spareribs eten café   
26-mrt Witte Brug disco (DJ Fokko) café   

3-apr Culturele Com. Jurgen Veenstra met zijn band kerk 14,30 uur 
25-apr Witte Brug paasbrunch café   
25-apr Witte Brug Neut'n schaiten café   
29-apr Witte Brug koninginnenacht met live muziek café   
2-mei Culturele Com. Zwarte ogen (Hongaars-Roemeens) kerk onder voorbehoud 

21-mei Witte Brug vrij klaverjassen café 20,00 uur 
27-mei Witte Brug Turkse avond van chefkok Adem Gúmes café   

5-jun Culturele Com. Martini Brassband kerkplein 14,30 uur 
16-jun VVV zeskamp sportveld   

 
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 

 
 
 
 

Valentijn. 
 

 

 

 
 

 

 

VVV Woltersum organiseerde zondag 13 februari 

een Valentijns High Tea  voor de kinderen in 

Woltersum. Er kwamen maar liefst 18 kinderen op 

af. Samen hebben ze genoten van allerlei  

lekkers.Ook hebben ze een koekhart versierd voor 

degene die ze het liefst vonden.Er kwamen veel 

papa's en mama's voorbij, maar ook de namen van 

vriendjes en hartsvriendinnen.Er werd thee 

gedronken met de pink omhoog, net als de 

koningin van Engeland. 

In het zaaltje van café de Witte Brug was het dan 

ook erg gezellig.Voor herhaling vatbaar. 

 

C.N. 
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             Kampioen               

 

Woltersum heeft er weer een 

winnaar bij. 

 Biljarter Jan Venema heeft op 19 

februari in Westernieland de finales 

van het toernooi om de “het 

Achterdeel” bokaal gewonnen. 

 In dit top 8 toernooi waaraan, 

verdeeld over een 3tal weekenden, 

68 sporters uit Groningen en 

Drenthe deelnamen werd ons dorp 

vertegenwoordigd door een aantal 

biljarters van An ’t Daipke (dinsdag) 

en Het Groene Laken donderdag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas kwamen de Woltersummers, 

waaronder ook de beruchte 

“AlbertoCarambola” niet verder dan 

de voorrondes. 

 Uitgezonderd natuurlijk Jan 

Venema van HGL Woltersum. 

 Nadat hij met slechts één verloren 

wedstrijd als 1
e
 in zijn poule 

eindigde heeft hij in de finales alle 8 

wedstrijden gewonnen. Hetgeen na 

184 beurten uiteindelijk resulteerde 

in 480 caramboles en de grote 

kampioensbokaal met nog vele 

andere prijzen. 
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Bel even voor je komt ! 
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Börgerinitiatief. ( feb. 2011) 

,, Gelukkeg Kee,”zuchtde Ko Joager,,, dat dij snijbrut verleden tied is, mor t 

staat mie min aan, dat doar n vracht ekkelblad onder vot komt.” 

           Ko Joager staait in Heubultjeburen bekend as n Pietje Persies. Heeg 

knippen dut e mit schaitlood en wotterpas  en zien gezon het zummers meer 

van n biljartloaken as van n grasveld. 

 

           Mor om dat dizze zummer weer zo te kriegen, mout e duchteg aan de 

bak. Ach, dij anderhaalve molbult doar laagt Ko wat om, want hai is joager 

genog om dij ondergrondse groaver, tot ofgriezen van buurvraauw Riekje 

Raamp, mit neus omhoog onder de zorren te stoppen. 

            Nee, dat blad! Aander joaren haar e veur de winter invol alles spik en 

span om t hoes, mor dizze raais was hom dat, boeten zien schuld, 

ontkomen.End november zat e te wachten op t ekkelblad van de femilie 

Raamp. Mit n stevege westenwind kwam dat den noar beneden bie hom op t 

haaim. Gain man overboord, mor ditmoal ging dat blad vergezeld van n loag  

snij. 

           Hail decembermoand bleef dat blad verstopt veur Ko zien haark en hai 

zat zuk op te vreten. Snij roemen, geweer in d eulie, zien jaas in de was, t 

jachtmes sliepen, doar ken men gain moand mit vullen. Nait te genieten was e 

en Kee bejourde hom den ook n moal of wat doags mit zien hond de snij in. 

           Dat was gain straf veur de joagersman. Aan de wildsporen kon e oflezen 

hou de hoazen en de reeën luipen en achter in t veld bie t oftandse 

wottermeulentje haar e n vouerploats mokt.           

In dij tied misde Kee voak n haalve stoet, mor Ko zee den, dat de reeën doar 

wel bie voarden en heur vraiskaast ook as e ze van t zummer den veur de loop 

kreeg. 
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          Gelukkeg vol jannewoariemoand de deu in en de snij teerde vot. 

Ko muik zuk op om de verloren tied in te hoalen. Ekkelblad haarken. 

Stug waarkde hai deur en algaauw lag alles schier op bultjes te wachten 

om votkrood te worden, dou n zuudwester störmke hom bie neus nam. 

Ko was flaauw as n por en dat wer der nait beter op dou Kee nittjede: ,, 

Zo’n boetenmens as doe mos toch beter waiten. Hast dien oren in buuts 

dou Piet Paulusmoa t weer veurspelde?” 

            Drij doagen loater ging de wind liggen en kon Ko weer aan de 

slag.,, Most veur de wizzeghaid mor bultje veur bultje ophaarken en 

votbrengen noar t verzoamelpunt.”roadde Kee hom aan. Hai motterde, 

dat zien kont dat wel wus en sluig verniend aan t haarken. 

            Dou e mit zien eerste vrachtje bie de störtploats kwam, ston doar 

n fonkelnij bordje. Hai leesde:  

 

Verboden afval te storten 

m.u.v. blad  de periode 

van 1 nov. tot 1 jan. 

 

,, Ain jannewoarie! Binnen ze nou haildaal kierewiet, woar mout k den 

mit dat blad noar tou?”motterde Ko,,, de gemainte poot hier n bordje 

hin en ons nij kabnet wil minder regels en meer börger-initiatief…Ik kais 

veur t leste!”Mit n kwoaie kop kiepde hai zien koar leeg en dou volgden 

der nog elf vrachtjes. 

 

                Vanmörn kwam Sjef Gruin deur Heubultjeburen en vruig zuk of 

wel doar in overtreden west was. Omdat de doader zien noam der nait 

biezet haar, belde hai aan bie buurvraauw Riekje Raamp… 

LH. 
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Overzicht dorpskranten.1 
(uit het archief van Hetty vd Molen) 

 

In1996 gaat de dorpskrant verder 

onder de nieuwe naam"Tilproat". 

Persoonlijk vind ik dat een naam 

voor de krant meer bij ons dorp 

past. 

Tilproat is ontleent aan de 

til:tegenwoordig de witte brug,waar 

vroeger de mannen uit het dorp '-

avonds na het werk stonden te 

praten..Alle nieuws van land en 

dorpsgenoten werd besproken.Dat 

is dus ook de bedoeling van de 

krant.Mijn voorstel van de naam op 

de vergadering van dorpsbelangen 

werd meteen goedgekeurd. 

 

 
 

Het in elkaar leggen van de krant 

wat eerst door een groep 

vrijwilligers werd gedaan wordt nu 

bij de drukker gedaan. 

 

Samen met de jeugd zijn er karpers 

in het diepje uitgezet. 

Een half jaar na de boomplantdag 

lijken de bomen het goed te doen. 

Met meester Bakker gaat een 

groepje kinderen van de school de 4 

mijl van Groningen lopen.Er is druk 

getraind. 

De school kan terugkijken op en 

zeer geslaagd schooljaar, met als 

hoogtepunt 1 oktober 1995, het 

behalen van 23 leerlingen.Ze 

worden een nevenvestiging van de 

O.B.S "De Huifkar". 

 

 
 

Op vrijdag 20 december 1996 wordt 

de Ned.Hervormde kerk te 

Woltersum overgedragen aan de 

stichting Oude Groninger Kerken. 

 

Op de jaarvergadering van 

dorpsbelangen is Harry Wassing in 

het bestuur gekozen.Tom 

Krabbedam heeft als bestuurslid 

bedankt 
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Overzicht dorpskranten.2 
(uit het archief van Hetty vd Molen) 

 

Tussen de gemeente en de 

ver.v.dorpsbelangen is er commotie 

over de weg langs het Eemskanaal. 

 

 
 

Ook over de verdeling van de 

woningen is men het niet eens.Ten 

Boer zal 21 woningen bouwen in het 

dorp TB en 10 voor de 

buitendorpen.De verdeling is echter 

niet geheel duidelijk.In Woltersum 

staan 12 kopers ingeschreven 

Woltersum is bereid een gedeelte 

van de ijsbaan af te staan voor 

nieuwbouw. 

Uiteindelijk zijn er 4 woningen 

toegewezen 

 

 Er wordt een typecursus buiten 

schoolverband gegeven onder de 

verantwoordelijkheid van Instituut 

Scheidegger voor de leerlingen van 

de hoogste klassen van de basis 

school. 

1997 Op de jaarvergadering is het 

bestuur uitgebreid tot 7 

personen.Addy Dost en Gert van 

Dijk kwamen het bestuur 

versterken. 

In het voorjaar van1998 zullen er 2 

speeltoestellen worden 

geplaatst.Een wip en een schommel 

worden bij de school geplaatst. 

 

De jeugd heeft een nieuwe kar 

neergezet tussen de 2 sportvelden. 

 

 
 

Er bestaan bedenkingen dover de 

varkensmesterij die aan het 

Eemskanaal zal verschijnen.De 

gemoederen lopen hoog op en er 

wordt een petitie aan de raad 

aangeboden naar aanleiding van 

een handtekeningenactie.  

 

Op de jaarvergadering van 6 feb. 

1998 is de heer Stayen,Eemskanaal 

N.Z. in het bestuur gekozen.Luit 

Ruben heeft bedankt als bestuurslid. 

Ook is er een commissie 

samengesteld die het zomerkampje 

gaat organiseren.De volgende 

mensen hebben zitting in de 

commissie:L.Mengerink.H.Wassing.T

j.vDijk-Rillema en Jenny Pot-Kooi. 
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Overzicht dorpskranten.3 
(uit het archief van Hetty vd Molen) 

 

Addy Dost en Jos Vermeulen hebben 

aangeboden om de dorpskrant weer 

nieuw leven in te blazen.Het 

samenstellen van de krant hing nog 

af van 3 mensen. 

 

Op14 maar was er een feestavond 

van de sport vereniging .Voor de 

jeugd was er een playback show 

plus disco.Voor de volwassenen was 

er bovendien een soundmix 

show.Winnares was Elina v.Dijk 

begeleid door Lourens Dreise. 

Winnaar van de playback show was 

het besuur.Jeugdleider Hanouwer 

had de leiding, organisator was Jack 

Huizinga. 

Na 43 jaar bedankt D.Oosterhuis als 

secretaris van de 

begrafenisvereniging.D.Kuil uit Ten 

Boer neemt zijn werk over. 

In de Bijbelgang is een zoutstrooibak 

geplaatst.De groencommissie heeft 

samen met de jeugd 1500 

bloembollen in de grond gestopt 

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

Een berichtje vanuit school. 
  

Voor ons staat op het moment van 

schrijven de voorjaarvakantie voor 

de deur. We hebben al even aan 

het voorjaar mogen ruiken, maar 

het voorjaarsgevoel is vandaag 

nog ver weg.  

In januari heeft juf Marije een 

dochter gekregen, ze heet Marit en 

het is een prachtig kind.   

Op school zijn inmiddels de cito 

toetsen geweest, dat is altijd begin 

februari. Groep acht gaat de laatste 

maanden in van hun 

basisonderwijs en dan is het tijd 

om verder te gaan. 

Ondanks het feit, dat we toch wel 

een strenge winterperiode gehad 

hebben en de kinderen eigenlijk 

naar hartenlust hebben kunnen 

schaatsen, krijgen ze weer lessen 

in Kardinge. Deze lessen worden 

ons altijd aangeboden door de 

supportersvereniging. Daar zijn 

we erg blij mee, want de kinderen 

krijgen drie echte schaatslessen en 

wie weet kweken we zo een Ireen 

Wust of Sven Kramer. 

Supportersvereniging bedankt! 

De komende periode gaan we ons 

ook weer buigen over de musical. 

Het stuk is geschreven, maar er 

moet hier en daar nog even aan 

geschaafd worden. Bovendien 

presenteren we het aan de 

kinderen en ook zij mogen eraan 

schaven. Soms willen kinderen 

graag iets speciaals doen en dat 

proberen we dan in de musical te 

verwerken. Zo wordt het een feest 

voor ons allemaal.  

We komen hier in de volgende 

dorpskrant op terug. 

 

Een fijn voorjaar toegewenst door 

het team van OBS De Huifkar 

Woltersum. 
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Perikelen rond het Dorpshuis 

 

Het was geen schoolvoorbeeld van 

een goed voorbereide vergadering 

op maandag 28 februari jongstleden 

in het dorpshuis. En dan heb ik het 

over de algemene 

bestuursvergadering van Stichting 

Dorpshuis De Bongerd, die toen 

plaatsvond. Het was niet eens 

zozeer het ontbreken van het 

financieel verslag over 2010. Door 

persoonlijke omstandigheden, te 

laat ingeleverde bescheiden door de 

beheerder en een gecrashte 

computer op de dag van de 

vergadering kon de penningmeester 

het overzicht niet aan de 

vergadering overleggen. Een 

voorstel om de vergadering daarom 

uit te stellen haalde het niet. Dat 

had ongetwijfeld te maken met het 

punt op de agenda dat de 

gemoederen het meest bezig hield: 

de verandering van de 

beheerstructuur en, daarmee 

samenhangend, het feit dat de 

huidige beheerder plaats moet 

maken voor vrijwilligers. Vrijwilligers 

geleverd door Sportvereniging 

Woltersum, die in de plannen het 

beheer over zal nemen. 

 

In dit verband wil ik de rol van de 

sportvereniging bij het tot stand 

komen van die plannen toelichten. 

SV Woltersum heeft het al jaren 

moeilijk om de broek op te houden. 

Elk jaar moet het bestuur vaststellen 

dat er meer geld uitgegeven wordt 

dan dat er binnen komt. Daarom 

worden er regelmatig acties door de 

vereniging georganiseerd om geld in 

te zamelen. Maar ook daar gaat de 

rek er uit. De meeste andere 

voetbalverenigingen kunnen het 

hoofd boven water houden dankzij 

de kantine-inkomsten. Die luxe kent 

SVW niet. De baromzetten zijn al 

jaren een inkomstenpost voor het 

dorpshuis, maar daar stond, tot 

2009, tegenover dat de 

sportvereniging geen huur hoefde te 

betalen. Toen daar een verandering 

in optrad, kwam de sportvereniging 

in het geweer. We vroegen een 

gesprek aan met de toenmalige 

wethouder om ons ongenoegen 

over de nieuwe situatie kenbaar te 

maken, en informeerden naar de 

mogelijkheden een eigen kantine te 

bouwen. Daar wilde de wethouder 

niets van weten. Ondertussen was 

ook de KNVB op de hoogte van de 

verslechterde relatie tussen de 

sportvereniging en het dorpshuis. 

De KNVB benaderde het Huis voor 

de Sport, een provinciale instelling, 

en stelde voor een mediator uit dat 

instituut aan te stellen om de 

partijen dichter bij elkaar te 

brengen. Aldus gebeurde. In het 

voorjaar van 2010 werden de 

gesprekken gestart en in de loop 

van het jaar kwamen de partijen 

dichter tot elkaar. Zo ontstonden de 

plannen de beheerstructuur te 

veranderen en het dorpshuis met 

vrijwilligers te gaan runnen. Die 

zouden dan gecoördineerd worden 

door SVW. 
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De sportvereniging heeft daarbij 

altijd het standpunt ingenomen, dat 

de beheerder tijdig ingelicht moest 

worden over de aanstaande 

veranderingen. De manier waarop 

dat nu gebeurd is, betreuren wij ten 

diepste en daar nemen we afstand 

van. 

Maar desondanks hebben Stichting 

Dorpshuis en S.V. Woltersum in 

december een intentieverklaring 

ondertekend, waarin werd 

uitgesproken dat de overgang naar 

een andere beheerstructuur in 2011 

zou plaatsvinden. Dit document 

kwam ook in de jaarvergadering van 

het dorpshuis op tafel. Daar was de 

sportvereniging niet van te voren 

over ingelicht, maar dat is op 

zichzelf geen probleem. Wat de 

zaken wel ingewikkelder maakt, is 

het feit dat die intentieverklaring 

voor de neutrale lezer meer vragen 

dan antwoorden oproept. Het was 

handiger geweest als alle 

verenigingen voor de 

jaarvergadering de bijbehorende 

stukken hadden ontvangen. Dan 

was het wellicht makkelijker 

geweest om de intentieverklaring 

goed te interpreteren. Ook daarin 

heeft het bestuur van het dorpshuis 

wat steken laten vallen. 

 

 Om nog even op de jaarvergadering 

terug te komen. Het was een 

tumultueuze bijeenkomst. 

Verdiende geen schoonheidsprijs, 

om het netjes te zeggen. Er is 

afgesproken om op 28 maart weer 

bij elkaar te komen, dan met 

jaarcijfers. En de verenigingen zijn 

ongerust of de verandering van 

beheer hun activiteiten niet zal 

beïnvloeden. Daar zullen eind maart 

duidelijke garanties over worden 

gevraagd. Verder zal er in het najaar 

een extra vergadering komen om de 

intentieverklaring concreter uit te 

werken en te komen tot een 

overeenkomst of niet, afhankelijk 

van hoe het dan gaat. Vooralsnog 

betekent het voor de 

sportvereniging dat er een druk jaar 

voor de boeg ligt. Maar we zijn 

optimistisch en hopen er echt wat 

van te kunnen maken. Niet alleen 

voor de sport, maar voor heel 

Woltersum.             

    Jos Vermeulen, 

                Voorzitter S.V. Woltersum 
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25 jaar juf!!! 
 

Dieta Strijk 25 jaar juf in Woltersum, dat is 

een feestje waard. 

 

 
 

Ze was het stralende middelpunt in café de 

Witte Brug, waar het feestje werd gegeven. 

Het was er een drukte van belang.  

De directeur van de Huifkar hield een 

toespraak, waarin Dieta werd geprezen om 

haar creativiteit en vele andere goede 

eigenschappen. 

 

 
 

Ze is iemand die blijft vernieuwen, dit jaar 

wordt haar studie intern begeleider 

afgerond. Ja zelfs een juf blijft leren. 

Als eerbetoon werd het schoolplein 

omgedoopt tot : 

 

juf Dieta Strijkplein  

 

Dat was een hele verrassing voor haar. 

 Het was een gezellig feestje en precies 

zoals Dieta het wilde zonder poespas. 

 

I.S. 
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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: ? 
 
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: W.v.Dellen        050 - 8506500 
E-mail: willyvandellen@home.nl 
 
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: W.v.Dellen              050 – 8056500 
 
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 




