
30e jaargang nummer 1                                 september 2012 
 
 
 

 

 

Dorpskrant Woltersum 
 



Tilproat Woltersum 30e jaargang nummer 1 september 2012 

2 

 
Bel even voor je komt ! 
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Hallo Woltersummers  

 

 De vakantie zit er weer op en 

beginnen we dus met frisse moed 

aan de nieuwe krant. Ik wil niet 

klagen, maar zoals elk jaar na de 

vakantie is de binnen gekomen kopij 

weer teleurstellend. Jammer! 

Gelukkig heb ik wel een flink aantal 

foto’s gekregen van het 

middeleeuwse feest. Dankjewel Jos. 

Zelf heb ik een prachtige vakantie 

gehad en rondgevaren in het oosten 

van Duitsland, voor velen een nog 

onbekend gebied, maar ik kan het 

aanraden, prachtige meren, waar je 

eindeloos kunt varen! Inventief zijn 

ze ook, ze zetten een caravan op 

een vlot, buitenboordmotor 

erachter en klaar is je varende 

vakantiehuis. Aan de dijk wordt deze 

maand ook begonnen, zie het artikel 

verder in de krant. 

De is de 30
e
 jaargang van onze 

krant, dat is toch heel wat, laten we 

met z’n allen ons best doen om het 

nog heel lang vol te houden. Dat kan 

alleen als we met elkaar ons best 

doen om er elke keer weer wat 

moois van te maken. 

Ingrid Stayen. 
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  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Tilproat Woltersum 30e jaargang nummer 1 september 2012 

 

5 

 

Het laatste nieuws van WoltersumWilWel! 

 

Met het verschijnen van deze Tilproat is het al bijna zaterdag 22 september, 

landelijke Burendag, en Woltersum doet hier graag weer aan mee. Deze dag is 

speciaal bedoeld om buurt- en dorpsgenoten een gezellige dag met elkaar te laten 

beleven. Dat doen wij dit jaar met een speciaal programma waarmee we ook de 

actie WoltersumWilWel willen sluiten. 

 

Programma zaterdag 22 september: 

Vanaf 13.30 uur  start Boerengolf 

Om 17.30 uur  eten & drinken met elkaar in de feesttent bij de molen 

Vanaf 19.00 uur  Open podium in de feesttent bij de molen 

 

Boerengolf - Woltersum vanaf de andere kant! 

Er is een eenmalig bijzonder parcours van ca. 3 km. rondom Woltersum uitgezet 

waar door verschillende teams van 5 personen Boerengolf gespeeld kan worden. 

Wie slaat in het minst aantal slagen de bal rond het dorp? Vanaf 13.30 gaan de 

eerste teams van op verschillende locaties van start. Geef je snel op met een team 

via het aanmeld-strookje!  

Je hoeft geen topconditie te hebben voor het parcours maar wel een paar stevige 

schoenen om door de landerijen te lopen. Honden kunnen we helaas niet toestaan 

op het parcours. 

Vul het aanmeldstrookje in en doe mee! 

 
Samen eten & drinken 

We willen alle Woltersummers uitnodigen om 17.30 uur samen te komen eten bij 

onze molen de Fram. Neem je lekkerste gerecht en je favoriete drankje mee en met 

elkaar creëren we een bijzonder gevarieerd buffet waar we met elkaar heerlijk van 

kunnen genieten!  
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Open podium 

Na het succes van het open podium in februari bij de start van onze actie 

WoltersumWilWel is er op deze burendag vanaf 19.00 uur weer een open 

podium. Een ieder is vrij om dan zijn of haar kunsten te vertonen! Dan komt ook 

het Waterschap alle inwoners van Woltersum een fotocollage aanbieden met 

foto’s van alle belevenissen met onze dijk van het Eemskanaal. WoltersumWilWel 

zal dan ook al het opgehaalde geld officieel overdragen aan ons dorpshuis De 

Bongerd. Want daar hebben we het uiteindelijk met z’n allen voor gedaan! 

  

En daarmee zal de actie WoltersumWilWel eindigen! Na afloop van het open 

podium blijft er genoeg gezelligheid over om met elkaar op te feesten op een 

mooie en zeer geslaagde actie! 

Daarvoor danken wij alle inwoners, verenigingen en ondernemers van 

Woltersum! 

 

Maaaar ….. 

WoltersumWilWel sluit dan op 22 september wel een prachtige actieperiode met 

steun van De Vonk van Ten Boer af maar nog niet alles is gedaan! 

 

Er zijn nog tal van actie’s en activiteiten die nog gedaan of afgerond gaan worden! 

Wat zit er nog in het WoltersumWilWel vat? 

 

- Er is een wens van een Woltersummer om een actueel fotoboek te maken van 

alle huizen in Woltersum met hun huidige bewoners. Het lijkt ons geweldig om 

iedere familie voor hun huis te fotograferen. Er gaan dus fotografen op pad! 

- De WoltersumWilWel-winkel van Martha en Rinus gaat sluiten! Tot 22 

september kun je nog iets aanschaffen waarvan de opbrengst geheel voor ons 

dorpshuis De Bongerd is. 

- En we willen nogmaals onze dorpsvlag met korting onder de aandacht brengen! 

Met grote intekening kunnen we je de vlag voor € 20,- aanbieden. Tijdens de 

burendag zal er een voorbeeld van de vlag in ware grootte te zien zijn en 

gelegenheid tot intekenen. 

- Er komt een nog spooktocht voor de jeugd en jongeren uit Woltersum. Dit zal 

waarschijnlijk rond Halloween, eind oktober plaatsvinden. 

- Oud ijzer is geld waard, met een speciale actie willen we dit ophalen om de kas 

van ons dorpshuis nog eens extra te spekken. Waarschijnlijk wordt dit 

gecombineerd op een zaterdag met het oud papier ophalen. 

- En er gaat nog een VIP-actie plaatsvinden voor onze oudere heren (75+) in het 

dorp die graag eens een wedstrijd van FC Groningen in de Euroborg willen 

meemaken. We hopen dit in samenwerking met FC Groningen in de Maatschappij 

te kunnen realiseren. 
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- Daarnaast is er nog een wens van de jeu de boules club. Zij willen erg graag 

een overkapping over de banen zodat er weer of geen weer gewoon gespeeld 

kan worden. Onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten worden 

momenteel op een rij gezet. Mogelijk kunnen we hier met het geld van de Vonk 

van Ten Boer in bijdragen. 

 

In de komende Tilproat’s zullen we je op de hoogte houden van de nog lopende 

acties van WoltersumWilWel. 

En Woltersum heeft een eigen site! 

www.Woltersum.net  
Hierop kunnen alle verenigingen die Woltersum rijk is hun evenementen en 

oproepen neerzetten. En daarmee hebben we een handig digitaal overzicht van 

alles wat er te doen is in ons dorp. De site moet nog gevuld worden met alle 

activiteiten en agenda’s van alle verschillende verenigingen in ons mooie dorp. 

Hiervoor zoeken we een enthousiaste webbeheerder! En zo kan onze 

geweldige WoltersumWilWel actie dan wellicht toch nog even verder leven! 

 

Met groet, 

 

Addie Dost, Lisa Sportel, Gerrit Schuurhuis, Erica Dompeling, Eef Veenhuysen, 

Gerrie Schotman, Cees Westeneng & Saskia Bothof 

Aanmeldstrook Boerengolf op zaterdag 22 september 

 

Naam team: ……………………………………………………………………… 

 

Naam & tel.nr. contactpersoon: ………………………………………………… 

 

Inleveren kan bij Addie Dost, Cees Westeneng & Saskia Bothof 
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Foto’s van Donna en Jos. 
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               Start bij Woltersum 

Start september 

De start van de werkzaamheden hangt af van de productie van de 

damwandplaten. Daar heeft de aannemer geen invloed op. Na productie 

worden de damwanden zo snel mogelijk in Woltersum afgeleverd om te 

worden geplaatst. De aannemer hoopt en verwacht hiermee nog in september 

te beginnen. Mits de platen op tijd geleverd worden. Als de precies startdatum 

bekend is ontvangen omwonenden  hierover een brief met meer details over 

de werkzaamheden.   

Alle werkzaamheden gebeuren overigens vanaf het water.  

De afspraak met de aannemer is dat  de 600 meter damwand langs het 

Eemskanaal bij Woltersum voor 1 oktober geplaatst is. Op het kaartje is dit 

gedeelte aangegeven met de blauwe stippellijn.  

Direct daarna  wordt de 300 meter damwand achter de kade geplaatst. Op het 

kaartje is dat gedeelte aangegeven met de rode lijn.  Samen met de steunberm 

richting Groningen (groene lijn) moet het dit jaar klaar zijn.  En 600 meter extra 

stalen damwand vanaf boerderij Lalkens (blauwe lijn). 

 

Kaart werkzaamheden Woltersum voor 1 oktober 
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Koopmansplein 15 
9791 MD Ten Boer 

 

Tel.    050-3020441 
Fax.   050-2030442 

 

Internet: www.readshop.nl 
E-mail:   tenboer@readshop.nl 

 

 

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

Over kolle klaimze kloeten tjort ol Meer, 

poestend, swoare iezern ploug, ien haarstig weer. 

Kop omdeel en aal bie horten gait 't veuroel, 

stoareg poast 't ol peerd moar wieder, dook op hoed. 

Sums zit ol mit poot ien klai vaast, stoekt 'e wat 

Moar den soest 't ien lucht en klapt hom lien op 't gat. 

En zo pokkelt 't oale baist hom doar ien 't swait 

Aal moar wieder, wieder . . . woarum? Wait 'e nait. 
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Grunneger recepten.(1) 

 

Pronkebonensoep  

Wat mout der in: (veur vaaier man) 

n Pond pronkebonen, 

 twij pond hamschieven, 

 n pond praai,  

twij dikke siepels, 

 n vrizze worst, 

 zeuven maggiblokjes, 

 twij ons papriest. 

 

 

Hou mout je t doun: 

Pronkebonen n nacht waiken loaten in n paan schoon wotter. 

Moak praai en siepels schoon. 

Snie praai in stukken. 

Snie siepels in schiefkes. 

Dou siepels en praai bie de bonen in paan. 

Hamschieven en maggiblokjes der bie in. 

Goud reuren! 

De riest der bie in. 

Weer goud reuren! 

Vaaier uur zachies koken loaten, wel aalgedureg reuren aans gaait t mis mit de 

riest! 

Leste twinteg menuten de vrizze worst der bie in koken. 

Net veur t eten de worst der even oethoalen en in plakkies snieden, den der 

weer bie in doun 

TS 
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Vechten tegen windmeulens.( maai 2012) 

 

Wetholder Aalbert Loozens haar de bokkeproek op.   ,,Heubultjeburen 

monddood? Het riek ken doun en loaten mit t  

omgevensplan en mie zetten ze boetenspul? Ze zellen nog van de bok dreumen 

doar in Den Hoag! Ik mout ain boeten de gemainteroad om zuiken, dij tegen dij 

ofzichteleke, landschopsvervoelende windmeulens vechten wil.” 

 

Rekreoatsieboer Minne Olhoes woonde 

midden in de polder. De touloop van 

rekreanten was mondjesmoat en mit 

kunstkoien en aander vlaigwaark kon e kop 

net boven wotter holden. Dou Aalbert 

Loozens hom aanklampde over de Hoagse 

windmeulen-plannen in t boetengebied van 

Heubultjeburen, motterde Minne: ,, Den ist 

veur mie pompen of verzoepen, de plannen 

tegenholden of falliet goan. Der komt gain 

vekantsieganger meer bie mie t haim op as dij verrekte drijaarms hier deur de 

lucht spouken en ik ken haand opholden bie de gemainte. 

 De wetholder smijgelde zoerzuit, dat dat den gain vetpot worden zol. Dat dij 

wet moatschoppeleke ondersteunen hom as n meulenstain om de nek hong. 

Dat de gemaaintekas binnen t joar leeg was en Minne den mit zien 

soortgenoten op n holtje bieten kon.,, Dat nuim ik verzoepen, mor zowied huft 

t nait te komen. Doe most pompen,Minne, aktie voeren en ik stoa die bie. 

Nait in t openboar, mor k zel die van aal kaanten steunen. Op mien bero liggen 

notities over dij gallege windmeulens. Ain kloagzang: lewaaioverlast, n 

deurlopend gezoes in d oren, slagschaar, dat, d haile omgeven gaait as n 

wupwap veur joen ogen hinneweer, der is gevoar veur rondvlaigende 

onderdailen, woar gain valhelm tegen bestand is. t Is om kierewiet van te 

worden!” 

 

t Luip zo of dat Aalbert n formelier soamenstelde, dij oet noam van aktielaaider 

Minne Olhoes hoes aan hoes verspraaid wer. Dou dij pepieren veurege week 

weer inzoameld waren loog d oetkomst der nait om. Meer as 95% van d 

Heubultjebuursters was tegen het ploatsen van windmeulens. Allain de 

polderboeren waren der grotendails veur, mor dat kwam netuurlek omdat ze 

der n beter van worden konden. 
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Dat Riekje Raamp ook veur windmeulens was, haren d  Heubul-tjebuursters 

nait verwacht.Riekje, de milieuaktiviste, haar pandiezend bie Minne Olhoes op 

stoup  stoan. ,,Dat ainziedege formulier van die is de kachel ingoan. Het Den 

Hoag in t laange lest  plannen veur schone, duurzoame energie en den wilst 

doe dat tegenholden ,minne’ Minne Olhoes?    En woarom? Oet welk belaang? 

Aigenbelaang? Baange dast dien loezeg inkomen verlust? Man neem den ook 

zo’n meulen  op t aarf, den komst op kloeten zunder as n hond te loeren op n 

zaike toerist .Wilst elekrische stroom toch nait ofschavven? Nee? Den blift de 

keus:  

n kolenstookcentroale, dij d 

omgeven zodoaneg opwaarmt 

dat de zeespaigel binnen 25 joar 

over Heubultjeburen ligt of zo’n – 

tussen twij hoakjes-,, schone” 

kernreaktor? Man   bist Japan 

vergeten?” 

 

Dou Riekje hom oetmuik veur 

idioot en ekkel het Minne Olhoes 

heur van t aarf 

ofbenseld.Komende week raist hai mit nog n poar honderd Heubultjebuursters 

van t kometee,, Bloas ons nait op” per bus noar Den Hoag om twijdoezend 

handtaikens aan te baiden aan de veurzitster van de vaste koamerkemizzie dij 

over windmeulens gaait. 

 

Riekje Raamp wol ook 

geern mit noar Den 

Hoag, mor volgens 

Minne Olhoes zaten ale 

buzzen hutjemudjevol 

mit idiote ekkels zodat 

der gain ploats meer 

was veur n kapusijner. 

 Blift de vroag  of e doar 

zo’n oapke of n graauwe 

aart  mit mainde… 
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Hier kan ook uw advertentie staan. 

Tel : 050-3022266 

Mob : 06-20948357 

Email : tilproat@kpnplanet.nl  
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TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2012 
 

UITSLAGEN STEMBUREAU WOLTERSUM 

 

LIJST PARTIJ      2012  2010  2006 

 

 1 VVD        19   18   24 

 2 PvdA       103   83   90 

 3 PVV        14   27    8 

 4 CDA         4   12   13 

 5 SP        47   44   78 

 6 D’66        12   11    4 

 7 GROEN LINKS       9   22   15 

 8 CHRISTEN UNIE       4    7    4 

 9 SGP         3    4    4 

10 PARTIJ voor de DIEREN      7    4    2 

11 PIRATENPARTIJ       1    1    - 

12 PARTIJ voor MENS en SPIRIT     2    4    - 

13 NEDERLAND LOKAAL      -    -    - 

14 LIBERTARISCHE PARTIJ     1    -    - 

15 DEMOCRATISCH POLITIEK KEERPUNT   1    -    - 

16 50 PLUS        1    -    - 

17 LIBERAAL DEMOCRATISCHE PARTIJ   -    -    - 

18 ANTI EUROPA PARTIJ      -    -    - 

19 SOPN         -    -    - 

20 PARTIJ van de TOEKOMST     1    -    - 

 - Andere Partijen       -    3    - 

 - Blanco / Ongeldig       -    -    1 

 

 

UITGEBRACHTE STEMMEN IN WOLTERSUM  229   240   243 

AANTAL STEMGERECHTIGDEN IN WOLTERSUM   284   288   277 

OPKOMST IN WOLTERSUM IN %            80,6  83,3  87,7 
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WANNEER WIE WAT WAAR ???? 
22-sep W WilWel Burendag (zie blz: 5+6+7) molen   
16-nov ? concert Other Roads (iers/schots folk) café   

          
          
          
          

 
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 

 
 

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

 
Klaverjassen? 
 
Iedere derde zaterdag van de maand is er, vanaf 20.00 uur,  vrij klaverjassen in het café. 
Of je nu beginner bent of een door gewinterde speler, iedereen is van harte welkom.  
De inleg is drie euro en niemand gaat met lege handen naar huis!  
 
Er is ook een klaverjasclub die 2 maal per maand op woensdagavond in het café bij elkaar komt. 
Zij spelen ieder jaar een competitie die ca. 9 maanden duurt. 
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Wat is een peutersoos? 

De peutersoos is een plaats waar uw kind in een gezellige 

en veilige sfeer heerlijk kan spelen met leeftijdgenootjes. 

Er zijn diverse activiteiten waarbij er volop ruimte is voor 

spelen, zingen, creativiteit en spelletjes. Ook voor ouders 

is dit een plaats om andere ouders te ontmoeten. Juist 

door de krimp vinden wij het belangrijk dat de sociale 

behoefte aan een peutersoos/ peuterspeelzaal behouden 

blijft voor de kleinere dorpen. 

Voor wie is de peutersoos? 

Kinderen tussen de 2 en de 4 jaar van zowel werkende 

als niet werkende ouder kunnen geplaatst worden op de peutersoos. Ongeacht 

inkomen, herkomst of geloofsovertuiging, uw peuter is bij ons van harte 

welkom. Onze gekwalificeerde leidster besteed op 2 dagdelen per week, 

bijgestaan door vaste vrijwilligers, op speelse wijze aandacht aan uw kind en 

de ontwikkeling die bij de leeftijd van uw kind past.  

Waarom naar de peutersoos? 

Het belangrijkste is dat uw kind zich op de peuterspeelzaal veilig en geborgen 

voelt.      Wij besteden daarom veel aandacht aan de inrichting van de ruimte 

waarin de kinderen verblijven. En groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Als 

peuters zich hierin prettig voelen gaan zij vanzelf samen spelen met 

leeftijdsgenootjes. Dat vergroot sociale vaardigheden, het zelfbewustzijn en de 

zelfstandigheid van het kind. Wij bieden de kinderen mogelijkheid te spelen 

met allerlei soorten speelgoed en materialen. Spelenderwijs besteden we veel 

aandacht aan het stimuleren van taalvaardigheid en de motorische-emotionele 

ontwikkeling. Ook muzikale vorming van het kind komt aan bod.  

Woont u niet in Woltersum? Wij staan ook open voor peuters uit de rest van 

de gemeente Ten Boer.  

Mocht vervoer voor u een probleem zijn, neemt u dan ook contact met ons op, 

samen zullen we proberen dit op te lossen.  

Hoe ziet een ochtend er uit 

Er wordt gezorgd voor een gezellige en warme sfeer. Als de peuters 

binnenkomen kunnen ze lekker vrij spelen of u kunt samen een boekje lezen. 

Om 8.45 uur gaan de kinderen in de kring zitten, er wordt een welkomstlied 

gezonden en de presentielijst wordt ingevuld. De juf geeft een vooruitblik op 

de morgen, de kinderen mogen gaan spelen en er zal onder begeleiding in 

drietallen geknutseld worden. Rond 10.00 uur wordt er opgeruimd en wordt er 

gegeten en gedronken. Daarna volgt er opnieuw een activiteit bij voorkeur 

gevolgd door buitenspelen. Om 11.30 uur kunnen de peuters weer opgehaald 

worden.  
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   Elke dinsdag op de weekmarkt in  

                     Ten Boer 

 

 

     Wij verzorgen al uw reparaties van: 

          *  Goud 

          *  Zilver 

          *  Horloges 

          *  Klokken 
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Bas 

Bas is nieuw in ons team. Bas is een sprankelend kereltje met roodbruin haar, 

sproeten en blauwe ogen. Bas helpt graag als er iets aan de hand is, 

bijvoorbeeld bij het afscheid nemen. Kinderen spelen graag met poppen. Via 

poppen kunnen ze hun eigen belevingswereld naar buiten brengen, nieuwe 

leerstof eigen maken, oefenen met taal, spreekvaardigheid, sociale 

vaardigheden, conflicten en grenzen spelenderwijze verleggen. De pop wordt 

door kinderen over het algemeen als een veilig oefeninstrument ervaren; ze 

kunnen zich er makkelijk achter verschuilen en kunnen via de pop in contact 

treden met anderen en de wereld om hen heen. 

Belangstelling? 

Het is een hele stap om uw kind naar de peutersoos te brengen. Komt u gerust 

eens langs tijdens de openingsuren om te kijken of de peutersoos u en uw kind 

aanspreekt. Maakt u hiervoor even een afspraak met de leidster?  

Contact 

De medewerkers van Stichting Kleine vrienden zijn van maandag tot en met 

vrijdag bereikbaar tussen 9.00 uur – 12.00 uur via het telefoonnummer: 06 – 

22 11 30 93. U kunt ook een e-mail sturen naar 

info@stichtingkleinevrienden.nl 

In het kort:  

- Er zijn veel leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Uw kind leert samen spelen.  

- Er is veel en gevarieerd spelmateriaal, dat aansluit bij de leeftijd van uw kind. 

- Uw kind kan activiteiten doen, die thuis niet zo goed mogelijk zijn, 

bijvoorbeeld klimmen/verven/kleien. 

- De kinderen worden gestimuleerd om steeds meer dingen zelfstandig te 

doen. 

- Uw kind wordt op een speelse manier voorbereid op de basisschool. 

Inschrijving en plaatsing 

U kunt uw kind inschrijven middels het formulier op de website 

www.stichtingkleinevrienden.nl. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u 

van ons een bevestiging en een intakeformulier met het verzoek deze in te 

vullen en mee te nemen naar het intakegesprek met de leidster.  

Wat kost de peutersoos? 

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op een standaard bedrag per 

maand. Voor dit jaar bedraagt de ouderbijdrage € 37,50 per maand. We vinden 

het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de peutersoos, ook omdat wij geen 

subsidie ontvangen. Tweemaal per jaar zullen wij acties organiseren om op een 

andere wijze geld binnen te halen. Hierbij rekenen wij op uw steun.  

Locatie: De peutersoos is gevestigd in het gebouw van OBS De Huifkar, 

Kerkpad 10 te Woltersum, en is via een eigen ingang aan de zijkant te bereiken.  
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Woltersum of Waltersum is ontstaan op een oeverwal of wierde. De naam 

komt van heem (woonplaats) van Wolter (mansnaam). De aanleg van het 

Eemskanaal in 1866-1876 heeft grote veranderingen voor deze plaats 

meegebracht, omdat het kanaal dwars door het dorp is gelegd. Het gebied en 

de bewoners aan de zuidzijde van het kanaal zijn in 1962 naar de gemeente 

Slochteren overgegaan.  

 

K. de Boerweg 

Klaas de Boer (1863-1925) was van 1897 tot 1924 hoofd van de openbare 

lagere school van Woltersum en tevens koster van de Ned. Herv. kerk.  

Bouwerschapweg  

Is de verbindingsweg tussen Woltersum en Ten Boer en verwijst naar het 

destijds net buiten Ten Boer gelegen buurtschap Bouwerschap.  

Bijbelgang 

Een inwoner van Woltersum, Jan Egbert Broekema (1809-1901), had de 

gewoonte om in een statenbijbel op een lessenaar voor zijn raam te lezen. 

Vandaar dat in de volksmond het pad langs zijn huis "het biebelgankje" werd 

genoemd. Bij de straatnaamgeving werd de officiële naam: Bijbelgang  

Dobbestraat 

Verwijst naar een destijds aldaar gelegen dobbe, een drinkplaats voor vee; het 

water was ook bestemd voor huishoudelijk gebruik.  

Eemskanaal N.Z. 

Spreekt voor zich.  

Hoofdweg 

Spreekt voor zich.  

Kerkpad 

Verwijst naar de nabij gelegen Ned. Herv. kerk.  

Kollerijweg 

De kollerij was een oude gerichtplaats.                                                      TS 
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Grunneger recepten.(2) 

 
 
Siepeltjesvlaais mit Rooiekool  

Veur vaaier man. 

Wat mout der in: 

n Pond borstlappen, n pond pelde en in ringen sneden 

siepels, n pond rooie kool (fiensneden), zes onze botter, zes 

kruudnoagels, drij laurierbloadjes, twij eetlepels edik, zes 

gram suker, vief onze koatenspek in plakjes, peper, zolt, 

maizena, stip (*). 

Hou mout je t doun: 

De borstlappen in klaine stukjes snieden en kruden mit peper en zolt 

Botter smelten in n grode paan 

As de botter broen is den de stukjes borstlap broenbakken 

As t vlaais broen is de siepels der bie in 

As de siepels gloazeg worden der zoveul stip biedoun dat hail brut der net 

onder staait 

De edik en de suker der biedoun en goud omreuren 

De kruudnoagels en laurierbloadjes der biedoun 

Mit t deksel op paan twijenhaalf uur zachies pruddeln loaten 

Hoal de kruudnoagels en laurierbloadjes der oet 

Snie t koatenspek fien en dou dij der bie 

Loat t hail spul nog n haalf uur pruddeln 

Dou de rooiekool der bie in 

As kool goar is den ken der nog wat maizena bie om boudel te binden (kiek oet 

veur klonten!) 

Ie kennen t eten mit eerappels of eerappelprut. 

As ie t wat schaarper hebben willen, den kenje ook wat sambal deur de botter 

bakken veur dat ie t vlaais der in doun of veur t opdaainen der wat tabasco 

over kwengeln. 

(*) As ie gain stip hebben, den ken t ook mit stip oet n puutje. 
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Voor de kleine en de grote trek, 
voor kleine en grote mensen, 
voor eten en drinken, 
voor tussendoor en een geplande activiteit of feestje: 
 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur 
op zondag vanaf 16.00 uur. 
 
Wij ontvangen u gastvrij: Anneke en Louk Heidema 
Gaykingastraat 32, Ten Boer              050-3021488 
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Schoolreis van groep 4,5 en 6. 
 

De kinderen moesten om de gewone tijd op school zijn om 8.30. De ouders die 

meegingen met de auto, waren ook al aanwezig om deze tijd. Er gingen deze 

dag 23 kinderen, 5 ouders, meester Joost en juf Hendrina gingen mee.  

 

Met 6 auto’s vertrokken we om een uur of 8.45. Maar voordat we vertrokken 

werden de kinderen verdeeld bij wie ze in de auto kwamen. Op naar Appelscha 

waar het pretpark Duinen Zanthe is.  Een uur later waren op de plek van 

bestemming. Vrij vroeg want het park ging om 10 uur pas open. Meester Joost 

had nog een spelletje bedacht voor de kinderen waar ze allemaal gezellig aan 

meededen. Toen het park dat eindelijk open was hebben we een plaatsje 

opgezocht waar alle spulletjes konden staan en na enig uitleg van de juf renden 

de kinderen alle kanten op, om in een attractie te kunnen gaan. De ouders 

deden gezellig mee en gingen ook mee waar het nodig was. Enkele ouders 

gingen samen met de meester van de waterglijbaan, en dit was me toch een 

pret, en wat zijn ze nat geworden! Dus dat was lachen, gieren en brullen. Om 

12.15 kregen we patat met een frikandel, kroket of een kaassoufflé  met wat 

drinken. Om 15.00 uur nog een ijsje en toen gingen we weer terug naar huis. 

We waren om 16.15 uur weer terug in Woltersum. De kinderen, ouders, 

meester en juf waren moe maar voldaan van deze leuke, gezellige dag. En we 

hadden erg veel geluk gehad met het weer.  

 
De ouders waren: Bianca, Annette, Yvonne, Fré en jolanda. 

Attracties waren: spookhuis, achtbaan, waterglijbaan, glijbaan, vlinder, 

autootjes op rails, botsauto’s ook een apenkooi binnen. Nou ja te veel om op te 

noemen…… 
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Schoolreisje groep 1+2+3 
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 De zomer van de synchroon zwemclub 

Een zomerstop? Nou dat hebben we geweten,  drukker dan ooit! Waar zal ik 

beginnen?  

Een mooie gebeurtenis: de trouwerij van onze sponsors en  beheerders van 

ons clubhuis: Freddy en Afra.  

Allereerst natuurlijk een ontvoering van Afra door haar vriendinnen uit Assen 

en de synchroon dames uit Woltersum. Samen een super diner genuttigd bij 

Arjan Dokter in Briltil en vervolgens gefeest aan het Lageland.  De kleding in 

stijl!  

  Sixpack, Afra’s spetter 

We zaten als trots zwemteam natuurlijk voorin in de trouwzaal! Onze Petra 

heeft  hier mooie foto’s gemaakt.  

Daarna hebben we met zijn allen een knalfeest gehad in  het café, iedereen 

heeft genoten! 
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Toen vol goede moed de zeskamp in! Onze trainsters, steun en toeverlaat 

schreeuwde ons door de proeven heen. Ook verzorgde zij een lunch in de 

pauze om ons weer op krachten te laten komen. Veel gelachen, Peet is 

gelukkig nog uit de stormbaan gekomen, en het team had om de eer te redden 

ook een persoon over de zeephelling… 

De inspanningen en protesten van  onze trainster heeft niet mogen baten, we 

kwamen op de 10e plaats. En ja er deden 10 teams mee…. De rest van het 

weekend hebben we toch feestend doorgebracht!  

Helaas hebben we ons niet geplaatst voor de olympische spelen .  In deze 

periode konden we dus met een gerust geweten van onze welverdiende 

vakanties genieten. 
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Dit werd deels in het dorp gevierd ( Abt Emo kwam nog voorbij) en deels in een 

vakantieland. Leden van ons zaten in Duitsland, Frankrijk en Engeland. 

Nu we allen weer uitgerust zijn beginnen uiteraard de fanatieke 

trainingsschema’s weer.  

Een deel van de club gaat in de herfstvakantie hun eerste verrassingsuitstapje 

maken. In november zal het teambuildings weekend weer plaatsvinden in 

Volendam. 

We verwachten de volgende Olympische spelen zeker deel te kunnen nemen! 
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VERENIGINGEN 
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. 
Secr.Willem J.Timmermans 050-5498028 
E-mail: 
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secr: ? Klaske Piebenga   050-2302290 
reserveren: Jos Vermeulen 050-3023277 
 
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: Lisa Sportel   050-5779088 
 
Stichting Kleine Vrienden (peutersoos) 
Contact:Carolien Nijland 06-22113093 
E-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: Engbert Bakker 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris:Petra v.Dijk-Schakel       050-
3023393 
 
Begrafenisvereniging 
Secr:  Wim Darneviel 050-3021437 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: Leo Dijkstra   050-3023664 
 
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 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink       050 – 3024082 
 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink               050 – 3094547 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: E.Kiewiet           050 – 3021138 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Voorz: W.Timmermans          050 5498028 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’ 
Secr:T.van Dijk – Rillema   050 – 3023021 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: Rebekka de Vries  050-3022472 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper               050 - 5423440 
 
Visclub "De rode dobber" 
secr. A.Boer  06-54925604 
 
Culturele Commissie 
secr. Klaaske Lalkens   050-3022028 




