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Hallo Woltersummers  

 

De dijk is bijna klaar, we kunnen dus 

gerust de winter in, zonder angst 

voor calamiteiten. Wanneer de 

fotocollage in deze krant bekijkt en 

nu de dijk ziet besef je hoeveel werk 

er in het afgelopen jaar is verzet. Nu 

de laatste damwanden nog. Er zijn 

weer een aantal dingen gebeurd in 

ons dorp. Zo is er gesproken over de 

toekomst van ons dorpshuis. De 

brandbult is veranderd in een grote 

houtkachel, wat ook heel erg 

gezellig kan zijn, mits iedereen zich 

aan de regels houdt. Er was een 

leuke burendag, met een goed 

georganiseerd boerengolf toernooi. 

We kijken weer uit naar de 

uitvoering van Old Egypte in het 

komend jaar. Ons eigen café geeft 

weer de mogelijkheid om op 2
e
 

kerstdag heel lekker bij hen te eten. 

Kortom ons dorps bruist nog steeds 

van het leven! 

Ik wens alle  Woltersummers hele 

fijne feestdagen en een heel gezond 

en gelukkig 2013. 

Ingrid Stayen. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

 

 

In de vorige ‘Tilproat’ was er geen 

‘bestuurstafelnieuws’.  

Maar hier zijn we weer! 

 

We hebben weer een aantal keren vergaderd, 

waaronder een keer met een afvaardiging van VVV 

om over het schoolfeest te praten en een keer met 

burgemeester Van de Nadort en wethouder Stoel (wethouder Heidema en Freek 

van der Ploeg hadden zich wegens ziek zijn moeten afmelden). 

 In die laatste bijeenkomst spraken we over jongerenwerk, de dijk, de school, het 

dijkpark, de gifput, Dobbestraat, verkeersremmende maatregelen op de 

Kolleryweg, gemeentelijke subsidie (we krijgen minder…) en over ooievaars. 

Niet omdat die kindjes rondbrengen (wij weten wel beter: die komen uit de 

boerenkool), maar omdat ze regelmatig in en bij Woltersum worden 

gesignaleerd. Vanuit het dorp kregen we het verzoek te bekijken of er ergens 

een paal met nest kan komen. Nu gaan we eerst onderzoeken of ze hier wel 

moeten komen wonen. Is hier genoeg voor ze te eten of roven ze de jongen van 

weidevogels (als ze roeken lusten, nemen we 3 nesten). Veroorzaken ze 

geluidsoverlast of valt dat wel mee. De plek waar we zo’n nest zouden willen 

realiseren is langs het dorpsveld (oude oefenveld). Wie er iets over wil zeggen, 

mag het ons vertellen. 

 

Met VVV hebben we al uitgebreid over het komende schoolfeest gesproken. De 

kermis veranderd een beetje, want er komt een andere, mooie ‘zweef’. We willen 

de wagens na de optocht toch echt ergens opstellen. Het is zo jammer dat er 

zoveel werk aan verricht word en dat ze na anderhalf uur alweer in de schuur 

belanden! (De thema’s van straten en wagens kunnen, net als voorgaande keren, 

in absoluut vertrouwen, worden doorgegeven aan mij.) Ook de muziek willen we 

eens veranderen. Het is een feestjaar, hoor! Maar hierover in de volgende 

‘Tilproat’ meer, want onze eerst volgende vergadering (20/12) zal uitsluitend 

hierover gaan. 

 

De kerstboom uit Hesel, die al jaren door Harry werd gehaald namens ons dorp, 

wordt dit jaar door Jeroen Hofman en Steffan Kiel opgehaald. Waarvoor dank! 

Elders in de krant een uitgebreid stuk over oud en nieuw in ons mooie 

Woltersum. 

 

Met liefs van het ‘bestuur’, Lenneke Brik. 
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VIERING OUD EN NIEUW IN WOLTERSUM. 
 

Er is nogal wat veranderd!!! 

Na de vervuiling met asbest van de vuurbult vorig jaar, komt ie dit jaar niet terug. 

Laten we eens terug kijken:  

- Om ± 19.00 uur, 31 / 12 2011 : we hebben een voorbeeldige brandbult. ( tevreden) 

- Iets na middernacht gaat de fik erin. Het brandt niet zo goed; het hout is vochtig. 

_ Rond 2 uur brandt ie aardig. Er worden plaatjes asbest op gegooid. ( ongeloof) 

_ ’s Ochtends wordt alles afgezet met hekken en linten en moet een gespecialiseerd      

bedrijf alles opruimen. ( verbijstering)  Kosten € 4500,=. ( gebruik van 

belastinggeld=ons geld) 

Twee dagen later hebben we met de gemeente afgesproken dat er wel weer een 

vuurbult mag komen, mits er een groep mensen opstaat die 24 uur toezicht gaat 

houden. Daarvoor hebben we in de ‘Tilproat’ van maart jl. een oproep gedaan. 

Niemand heeft zich gemeld. En dit bestuur past daarvoor, hoor. Maar niet 

getreurd……… 

 

Ons dorp is heel creatief, gelukkig, en we maken er een nieuw feestje van!  

Men neme: 

- De maxi-kachel van Ko, 

- Het hout van de dorpskerstboom, 

- Een vlammetje, 

- De gastvrijheid van Fred en Afra, 

- Een enorm grote groep gezellige Woltersummers, 

- Wat subsidie van de gemeente. 

Goed mengen. En dan genieten! 

Rond kwart over 12 starten de feestelijkheden op smids Hoek/ jeu de boulesbaan, 

en rond half 2 ruimen daar dan op en gaan we verder met het feestje in het café 

( of zo). 

 

Weet je trouwens dat de molen “Fram” traditioneel het jaar uitslingerd op 31 

december. Ook een mooi gebruik! Ga eens kijken, zou ik zeggen. 

 

Nog even een duidelijke boodschap voor eenieder:  

BRENG GEEN HOUT OF KERSTBOMEN NAAR SMIDS HOEK/ JEU DE BOULESBAAN. 

Dat moet dan afgevoerd worden en dat kost weer gemeenschapsgeld. Mogelijk is er 

weer en inzamelingactie van de gemeente voor kerstbomen. Dat lees je dan in ons 

mededelingenkastje  naast de brievenbus. 

 

Dan rest me jullie allemaal een bezinnend Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar te 

wensen of gewoon ‘Veul hail en zeeg’n’!                                                                        LB 
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Burendag. 

 

Zaterdag 22 september, de zon schijnt en om 13,30uur verzamelen de ploegen 

die meedoen aan het boeren golf, zich bij de feesttent bij de molen. Er doen 

maar liefst 11 ploegen mee. Zelfs Algemeen Belang had een ploeg 

samengesteld. Ze vielen best op in hun gele T-shirts. Na ongeveer 2 ½ uur 

kwamen ze de kroeg binnen druppelen. De reacties waren allemaal positief. 

Iedereen had genoten. Er was een prachtige route uitgezet. Die de nodige 

inspanning had gevergd. De koffie en thee stond klaar om weer bij te komen. 

Om half zes werd er gegeten 

in de feesttent er werd een 

buffet gemaakt van alles wat 

er meegebracht was, wat een 

heel erg gevarieerde maaltijd 

op leverde. Voor de kinderen 

was er friet. Het was leuk om 

de diverse gerechten te 

proeven.                            

Buiten stond een soort open 

haard waarin een lekker vuur 

brandde. 

 

Iedereen kletste met iedereen en het sfeertje was ontspannen en gezellig. 
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Er werd een prachtige fotocollage over het werk aan de dijk overhandigd door 

Bert van Goor van aannemersbedrijf GMB, deze krijgt een ereplaats in het 

dorpshuis. Er waren helaas niet zo heel veel mensen, maar toch is het voor 

herhaling vatbaar. 

 

UITSLAGEN BOERENGOLF  

1
e
 plaats met 199 slagen 

Het Dreamteam met Laurens, Christiaan, Joost, Alexander, Leonie & Sia 

2
e
 plaats met 214 slagen 

De Houten Klazen met Ronald, Irene, Henny, Anne, Leanne & Kris 

3
e
 plaats met 233 slagen 

Algemeen Belang met Rene, Erica, Jeanette, Lenneke, Ricco & Melissa 

4
e
 plaats met 264 slagen 

De Dorpsgekken met Ria, Marcel, Indy, Melijn, Denise, Gerda & Noah 

5
e
 plaats met 269 slagen 

De Kneusjes met Henriette, Klaas-anne, Amy, Maik & Luc 

6
e
 plaats met 272 slagen 

De Potjes met Frans, Jenny, Marjon, Remco & Lianne 

De Gouden Klomp met Willem-Jan, Chris, Inge, Lois, Armin, Simon & Marijn 

 

Al met al een geslaagde dag.  Woltersum Wil Wel  heeft hiermee een mooie 

afsluiting gemaakt. 
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Spekkendikken                             
  

 Nieuwjaarskoeken in Oostelijk deel van Groningen  

  

Benodigdheden:  

  

roggemeel............... 500 gram 

eieren....................... 3 stuks 

gerst - of tarwebloem...... 750 gram 

zout............................. 10 gram 

keuken stroop......... 125 gram 

bruine suiker............ 250 gram 

gemalen anijs........... 30 gram 

water............................ 1 liter 

rookspek ................. ca 200 gram 

rookworst................... ca 200 gram 

 Bereiding: Alle ingrediënten moeten op kamertemperatuur zijn.  

Alle ingrediënten, behalve spek en worst, vermengen en aan mengen met 

het water tot een dik beslag.  

Op de hete wafel - of knijp koekjesijzer een paar plakjes spek en worst 

leggen, hierop beslag gieten en er weer bovenop worst en spek leggen.  

Het ijzer dicht doen en de koek op half hoog vuur gaar en goud geel bakken. 

 

  Zaterdag 1 december jl. was het weer zover. Sint en 

paar van zijn Pieten brachten hun jaarlijkse bezoek 

aan Woltersum. Zoals gewoonlijk stond er van 

bijna alle aanwezigen wel iets in het grote boek 

van Sinterklaas. Nadat Sinterklaas met bijna 

alle kinderen even heeft gesproken, ging 

Zwarte Piet voorop aan de polonaise. Hieraan 

werd door de kinderen enthousiast meegedaan. 

Wat Piet deed, deden ze hem precies na. Na een 

uurtje moest Sint afscheid nemen want hij had nog 

meer afspraken. Na het vertrek van de Sint kregen alle 

kinderen kregen nog een drankje aangeboden van de Supportersvereniging. 
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Eten in de Bloemhof. 

Langzaam komen ze binnen in de recreatiezaal, schuifelend achter rollator of in een rolstoel 

of rustig lopend.  De tafels zijn gedekt en een kan water en glazen neergezet. 

De vrijwilligsters begroeten ze vriendelijk en maken een praatje. Er staat een menukaart op 

tafel. Deze keer kunnen ze kiezen uit rijst met Goulash of Romanobonen met gekookte 

aardappelen en een gehaktbal. Vooraf is er kippensoep. En natuurlijk is er een toetje. Het is 

een gezellig geroezemoes. 

Apart staat er een saladebar waar je zelf een salade kan samenstellen. 

Zoals je snapt ben ik in het restaurant van de Bloemhof, waar je als buitenstaander voor het 

bedrag van 7,75 gewoon mee kunt eten. Voor mij is er een tafeltje gereserveerd. Ben je 

met een groepje, dan moet je wel even reserveren. 

Het is toch geweldig dat je als oudere deze mogelijkheid hebt in de Bloemhof. 

 

Niet in je eentje eten, maar gezellig met anderen. Natuurlijk kun je ook gewoon op je kamer 

eten, dan komen ze langs met een soort karretje en dan kun je kiezen, wat en hoeveel je 

hebben wilt. De man achter de kar is student en hij doet dit werk tien uur per week. Hij 

vertelde me dat hij begonnen is als vakantiewerker, en dat zo leuk vond dat hij graag meer 

gingen werken. 

Eens in de  maand is er een buffet en dat is echt een feestje, ook als buitenstaander kun je 

er gebruik van maken, maar dan moet je dat een week van tevoren opgeven. 

Ik vond het een leuke ervaring , mede door de rondleiding van  Durk Zwaagstra   

Grote waardering voor dit verzorgingstehuis dat het leven van onze ouderen zo aangenaam 

maakt.                                                                                                                                 I.S. 
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Het zwaard van Stoffer Jan Reinders. 
 

Op de begraafplaats van Woltersum staat een 

nieuw kunstwerk. (een zwaard in een 

grafsteen) Dit kunstwerk is de laatste in een 

reeks van acht. In allerlei terpdorpen in de 

provincie Groningen staan verschillende 

kunstwerken op of nabij een begraafplaats.  

Het kunstwerk van Woltersum werd op 11 

november feestelijk onthuld door de 

kunstenaar, genodigden en de kinderen van 

onze school. 

De kunstenaar (Paul Perry) had enige jaren 

geleden een bezoek gebracht aan de 

begraafplaats in Woltersum. Het viel hem op 

dat er een grafsteen was met twee keer 

dezelfde naam. Het bleek dat in het verleden een familie twee keer een kind 

verloor. Het ene kind werd dood geboren en het andere kind is niet ouder 

geworden dan acht jaar. Deze twee jongetjes werden allebei Stoffer Jan 

Reinders genoemd. De kunstenaar was hiervan zo onder de indruk dat hij 

hierover een legende 

verzon. 

Volgens deze legende 

kan het zwaard in de 

grafsteen alleen uit de 

steen getrokken 

worden als er in 

Woltersum weer een 

Stoffer Jan Reinders 

leeft. Deze Stoffer Jan 

Reinders kan in zijn 

testament de nieuwe 

eigenaar van het 

zwaard benoemen. Dit 

kan over vijftig, honderd jaar zijn. Het kan ook zijn dat het nooit gaat gebeuren. 

Tot die tijd zijn de kinderen van onze school de bewaarders van het zwaard. Zij 

bewaken het zwaard en vertellen de legende verder, zodat tot in lengte van 

dagen de legende voort zal leven in de omgeving van Woltersum. 

Dus wees allen gewaarschuwd, handen af van het zwaard, want dit zwaard 

heeft geweldige bewakers.                                                 Groep 6,7 en 8. 
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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 

 

 

 
=================================================================== 
Aankondiging Evensong in de Kloosterkerk 

 

Op zondag 16 december om 19.30 

uur vindt er een Evensong plaats in 

de Kloosterkerk van Ten Boer. In de 

Engelse religieuze traditie is het goed 

gebruik om in de adventstijd 

zogenaamde Choral Evensongs te 

organiseren. In deze diensten 

worden gedeelten uit de bijbel 

gelezen, waarin de komst van de 

Messias wordt aangekondigd. Deze 

lezingen worden afgewisseld met 

vaste gebeden uit de Anglicaanse 

kerk en met veel bekende liederen uit de Engelse carol traditie. Op zondag 

16 december kunt u in de Kloosterkerk van Ten Boer zo’n evensong 

meebeleven. Voorganger in de dienst is ds. Bertjan van de Lagemaat die de 

Engelse teksten en gebeden naar het Nederlands heeft vertaald. De carols 

worden gezongen door de cantorij van de Kloosterkerk o.l.v. Ria Reeze – 

Vernooij. Daarnaast zullen we ook met elkaar een aantal bekende 

adventsliederen zingen. 

De toegang op deze avond is vrij. Wel is er een collecte bij de uitgang om de 

onkosten van de viering te dekken. U bent allen van harte welkom om op 16 

december alvast in de stemming te komen voor het naderende Kerstfeest. 
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Köster Hommo’s hoogtevrees.kerkklok 

 

,, Dat haar n bult weg van dij rekloame op t.v mor den n poar groaden 

staarker,”kon Aalbert Zoer in aal zien konsternoatsie oetbrengen, ,, zo’n pias 

staait 4 hoog op t balkon van zien happartement, hangt n handdouk over t 

hekje en mit klettert dat ding pakweg 12 meter omdeel.” 

Hommo Hommes, köster van de protestantse kerk van Heubultjeburen ston 

trillend as n schoothondje noast puutholder Aalbert.,, Joa dit oaventuur haar 

oareg wat minder ofkaalven kend, Aalbert jong.” 

 

t Speulde op n schiere dag in t prille veujoar van 2012. Hommo was op n 

inspeksietocht boven in de toren en doar wer e nait blied van. 

 t Laistainen dak luit wotter deur en t onderliggend holtbeschot was veur n dail 

stokverröt. Dat was ain. Den de torenklokken, ook al gain halleluja. Bie baaide 

klokken was de binnenkaant beschoadegd deur de klepel. Hommo haar t altied 

al waiten. Dij aigengeraaide domie Zweef haar zo’n viefteg joar leden 

onnaaierd, dat de rechte azzen vervongen worden mozzen deur krukazzen. Dij 

waren vaileger haar d ol prekeling zegd.,, Anders breekt de jeugd zijn nek hier 

nog eens.” Joa, ook dat nog, Zweef trok neus op veur plat proaten. 

 Hommo ging via t deurtje op de vaarde zolder noar d omloop om verslag oet 

te brengen aan Aalbert , dij van beneden op t  grasveld noar boven keek en 

doardeur allain al last van hoogtevrees kreeg. De köster boog zuk haalf over t 

hek van d  omloop om t aankomend lieden van de kerkse geldbuul luud en 

duudelk aan zien puutholder te verkondegen, dou e onderbroken wer deur n 

dof gekroak. n Dail van t hek haar t begeven en kwam noar beneden zetten. As 

Aalbert Zoer  nait n wereldrecord verspringen veur zeuventegjoaregen oet zien 

spillebainen toverd haar, was t slecht mit hom oflopen.   

Dou n beetje tot zukzulf kwam, dochde hai aan Hommo. Hai keek om zuk tou. 

In t gras lag e nait. Mit handen veur t gezicht keek e deur zien vingers omhoog, 

woar Hommo mit ain bain deur de lucht klaauwde en veur drijkwart op d 

omloop sparrelde. 

 

Vief menuten loater stonden baaide kerkbestuurders mit blaike neuzen en 

trillende knijen tegenover mekoar op t grasveld, woar Aalbert stuttjede: ,,Dij 

stunt van die Hommo, doar is dij rekloame op tv  kinderspul bie.” 

Hommo pebaaierde zuk groot te holden:,, Zo zai je mor weer, as k gain 

zandhoas west was in militaire dainst en as ze mie gain tiegersloepgang  

aanleerd haren vrouger, haar k hier in t gunstegste geval mit wat broken 

ledemoaten bie die in t gras legen.  
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Mor zaand derover. Zoëven wol ik noar beneden roupen, dat wie vanof mörn 

de haile zummer en haarfst aan t geld hamstern mouten.” 

 

t Is inmiddels november en de neudege € 73.000 zit bie Aalbert in de knip. Via 

twaidehandsboukemaarkten, zundoagskonserten, rommelmaarkten, old pepier 

akties, kouk, metworst en liters zwait waren ze schier in de richten komen. Mit 

sukses werden der wat fondsen aanschreven en wat der dou nog tekört was, 

wer aanvuld deur de bank dij mitdenkt mit zien medemens en dij in dizze 

crisistied nog genog in kas haar om de sukeroom oet te hangen.  

 

Oflopen moandag is t herstelwaark begund. As eerste gingen mit n baauwkroan 

de nije hekken veur d omloop omhoog. Of Hommo Hommes doar binnenkört 

weer tiegert, loatstoan in  paroadepas overhin marscheert is ofwachten. De 

schrik zit hom nog te daip in de bainen. Verlopeg het e dezulfde zaikte as zien 

puutholder Aalbert Zoer. Hoogtevrees.    Luuk Houwing 

 
Aankondiging Kerstnachtdienst 

 

Op maandagavond 24 december viert de 

Kloosterkerkgemeente Ten Boer- Woltersum – 

Sint Annen haar traditionele 

kerstnachtviering. Eerst om 20.00 uur in de 

kerk van Woltersum en daarna om 22.00 uur 

in de Kloosterkerk van Ten Boer. 

De kerstnachtdienst heeft dit jaar als thema: 

Maria’s zoon, lang verwacht… 

Wij vieren ieder jaar het wonder van de 

geboorte van Jezus, de Messias, maar er zijn 

veel kanten in dit bijzondere verhaal die 

zouden kunnen worden belicht. Dit jaar 

proberen we het kerstverhaal te benaderen 

vanuit Maria, de moeder van dat kleine 

baby’tje in de stal. In beide diensten zal ds. 

Bertjan van de Lagemaat voorgaan en het verhaal van Maria vertellen. 

Muzikale medewerking wordt in beide diensten verleend door het koor 

‘Amor Cantandi’  onder leiding van Luuk Tuinder. Zij zullen onder andere 

een Magnificat, de lofzang van Maria ten gehore brengen. Daarnaast zullen 

in deze dienst veel bekende kerstliederen worden gezongen. 

Iedereen die het echte kerstgevoel wil beleven is van harte uitgenodigd 

voor deze traditionele kerstnachtvieringen. 
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Donderdag 22 november 2012 werd er een halfjaarlijkse algemene 

bestuursvergadering van Stichting Dorpshuis gehouden. Voor het eerst was 

deze vergadering openbaar en kon iedere belangstellende aanschuiven rond de 

bestuurstafel. Alleen het stemrecht bleef voorbehouden aan de 

afgevaardigden.  

 

Op de agenda stonden 2 belangrijke punten nl. de rechtszaak tegen W. van 

Dellen en het jaarplan voor het dorpshuis. De rechtszaak heeft op vrijdag 16 

november jl. gediend en er is uitspraak gedaan. W. van Dellen heeft vanaf 16 

november nog 14 dagen tijd om in hoger beroep te gaan en als ze dat niet doet 

dan geldt de uitspraak van 16 november.  

Het dorpshuis is gedateerd en heeft een renovatie nodig. SVW wil graag 

uitbreiding van het dorpshuis zodat zij een eigen “stek” en meer ruimte voor 

het opbergen van alle materialen heeft. (Deze liggen nu voor een groot deel in 

de bestuurskamer). Het jaarplan van het dorpshuis betreft de af te leggen route 

naar een verbouwing/uitbreiding. 

Met instemming van de vergadering gaat Frans Bakker voor ons een drietal 

tekeningen maken. Daarna moeten wij hiervoor goedkeuring van de gemeente 

krijgen en moeten ook de benodigde gelden nog bijeen gebracht worden. 

Hiervoor moeten diverse instanties c.q. bedrijven aangeschreven worden. Pas 

als wij weten hoeveel subsidies en giften wij ontvangen kunnen de 

bouwplannen uitgevoerd worden.  

Een niet onbelangrijk feit is dat de grond tussen het dorpshuis en het 

voetbalveld toebehoord aan de gemeente. Voor uitbreiding moeten wij niet 

alleen een vergunning krijgen voor de bouwplannen, maar moet de 

gemeente er ook mee instemmen dat het dorpshuis grond van de gemeente 

gebruikt.  

We gaan ervan uit dat we op de volgende algemene bestuursvergadering een 

bouwtekening en een brochure van het huidige dorpshuis met haar 

gebruikers kunnen overleggen aan de vergadering. Op de volgende 

vergadering moet er een commissie samengesteld worden die gaat proberen 

de financiën rond te krijgen.  

Dus als u denkt: ik ben hiervoor geschikt, of u heeft nog wat goede tips, 

aarzel niet en neem contact met ons op (Klaske: 3022290 of Sien: 3023558). 
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Hier kan ook uw advertentie staan. 

Tel : 050-3022266 

Mob : 06-20948357 

Email : tilproat@kpnplanet.nl  
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Toneelvereniging “Old Egypte” houdt haar jaarlijkse toneeluitvoeringen op de 
zaterdagen 

    19 januari 2013 
     2 februari 2013 

     9 februari 2013 
 

Opgevoerd wordt de klucht “Dizze vraauw . . . das joen man! 

 
U maakt o.a. kennis met Annie Zuiderhorn, haar dochter en haar vriend Piet. 

Annie is tijdens een vakantie halsoverkop verliefd geworden op Piet. Deze is al 
heel snel bij Annie ingetrokken. Haar dochter Amanda vindt het maar niets. 

Omdat Annie en Amanda een uitkering van de sociale dienst ontvangen mag 
de sociale dienst niet weten dat Piet bij hun ingetrokken is, anders loopt hun 

uitkering gevaar. Al er controle van de sociale dienst komt en Piet schijnbaar al 

getrouwd is mag het duidelijk zijn dat dit tot vermakelijke taferelen leidt. 
 

Kaarten voor de toneelavonden zijn verkrijgbaar bij Ineke Dijkema, Kollerijweg 
11 te Woltersum. De kaartverkoop start maandag 7 januari 2013 vanaf 9.30 

uur. Kaarten kunnen niet telefonisch gereserveerd worden.  
Donateurs kunnen gratis kaarten afhalen, voor niet-donateurs kosten de 

kaarten € 5,00 euro per stuk.  
Wij willen u er op wijzen dat donateurs alleen voor zichzelf gratis kaarten af 

kunnen halen. De kaarten zijn niet overdraagbaar. Donateurs kunnen wel 
gratis alle drie de toneelavonden bezoeken.  

 
Indien u nog geen donateur bent en u wilt dat wel worden kunt u zich nog tot 

en met 30 december 2012 aanmelden bij de penningmeester Sien Steenhuis, 
Kerkpad 19 te Woltersum. Na deze datum zijn de donateurslijsten aangeleverd 

bij Ineke en kosten de kaartjes € 5,00 per stuk. 

 Mijters van de kids 
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WANNEER WIE WAT WAAR ???? 
15-dec De Witte Brug Kerst klaverjassen café 20,00 uur  
16-dec Kloosterkerk Gem. Evensong (dienst+Christmascarols) kerk Ten Boer 19,30 uur 
24-dec Kloosterkerk Gem. Kerstnachtdienst (mmv. Amor Cantandi) kerk 20,00 uur  
24-dec De Witte Brug Kerstnacht bal mmv. Diamond Trio café 22,00 uur 
25-dec De Witte Brug !!!!!!    café gesloten    !!!!!! geen café    
26-dec De Witte Brug Kerstdiner café 17,00 uur 
31-dec De Fram Jaar uitslingeren molen 15.00 uur 
31-dec De Witte Brug Oudejaarsborrel café 16,00 uur 

1-jan DB Woltersum Ko's Superkachel  (ipv. Vuurbult) Smitshoek 00,15 uur 
1-jan De Witte Brug Sylvesterparty mmv. JUMP INN (DJ. Fokko) café 01,00 uur 
6-jan Culturele Com. Duo Maya  (populair) kerk 14,30 uur 

12-jan De Witte Brug Livemuziek   Overnight (Rock&Blues) café 21,30 uur 
13-jan Kloosterkerk Gem. Kerkdienst (predikbeurt Ds. V. Lagemaat) kerk 10,00 uur 
19-jan Old Egypte Toneel (Klucht) De Bongerd 19,30 uur 
2-feb Old Egypte Toneel (Klucht) De Bongerd 19,30 uur 
3-feb Culturele Com. Alex  (blues) kerk 14,30 uur 

23-feb De Witte Brug Rock Night  (mmv.5 live bands) café 20,00 uur  
3-mrt Culturele Com. Kim Beau kerk 14,30 uur 
9-mrt Old Egypte Toneel (Klucht) De Bongerd 19,30 uur 

13-apr Culturele Com. Projectkoor Woltersum (opera The Fairy King) kerk   
14-apr Culturele Com. Projectkoor Woltersum (opera The Fairy King) kerk   
19-mei Culturele Com. Louwens Dreise (akoestische rock) kerk 14,30 uur 

2-jun Culturele Com. Trevira's  (gezellig) 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 
 

Café De Witte Brug 

Iedere 2e zaterdag vd maand: een live Band! 

Iedere 3e zaterdag vd maand: vrij klaverjassen!  
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Herfstaktiviteit VVV Woltersum in het dorpshuis 

Op zaterdag 27 oktober van 14.00 - 16.00 uur heeft het VVV woltersum in het 

dorpshuis een kinderworkshop Djembe gehouden onder leiding van 

percussiegroep Kandung uit Groningen. 

Tevens konden de kinderen een windlicht en een vleermuis of spin maken in 

verband met Halloween. 

 

In totaal waren er zo'n 10 kinderen die mee wilden doen, de VVV had gehoopt 

op een wat grotere opkomst zoals afgelopen jaren het geval was bij de 

knutselmiddagen, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen was 

enthousiast. 

Eerst ging Fred van de percussiegroep de Djembe's uitdelen. Iedereen kreeg 

een trommel, waarna er al flink werd geoefend. Ritme en de manier van slaan 

op de trommel was best lastig, maar al gauw kregen de kinderen het onder de 

knie. Daarna werden er nog andere ritmes en variaties ingestudeerd. 

Het klonk al super vet! Er werd ranja en chips uitgedeeld, want na hard 

oefenen krijg je natuurlijk reuze dorst. 

Na een uur 

trommelen, konden 

de kinderen nog even 

knutselen. Met zwart 

wit en grijs draad 

konden de kinderen 

wolbolletjes draaien 

om vervolgens 

vleugels en poten 

eraan vast te plakken. 

Het was een hele klus 

om een mooie volle 

bol te maken! De tijd 

vloog, waardoor er 

bijna geen tijd meer was om ook nog een windlicht te maken.  

Om 15.45 konden de ouders kijken wat de kinderen hadden geoefend op de 

trommels! Er volgde een minioptreden! Iedereen deed super zijn best! En de 

ouders waren super trots! Voor de kinderen die thuis nog het windlicht wilden 

afmaken konden de spullen mee nemen naar huis. 

Het VVV kijkt terug op een geslaagde activiteit! 

 

****oproep voor wie de contributie van de VVV nog niet heeft betaald**** 
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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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Goed nieuws voor Woltersumer jongeren & de rest  
Even een berichtje van mijn kant omdat we elkaar vrijwel nooit meer zien. 

Voorheen had ik als jongerenwerker onder meer contact met een goot deel 

van de jeugd i.v.m. jullie jeugdsoos ‘De Kar’. Maar sinds de keet er niet meer is 

en al het activiteitenbudget tot en met 2012 opging aan de sloop en afvoer 

ervan, speel ik geen actieve rol meer in jullie dorp. 

 

Het goede nieuws is dat er voor 2013 weer een nieuw budget beschikbaar is 

vanuit de Gemeente Ten Boer! Er is namelijk €600,- gereserveerd voor 

activiteiten t.b.v. Woltersumer jeugd- en jongeren van 12 t/m 18 jaar. Dus ben 

je zelf een (oudere)jongere en heb je daar wel een plannetje voor? Laat dat 

mooie bedrag dan niet op de plank liggen maar doe een beroep op deze 

subsidie! Of bent u een ouder of een buurtbewoner die graag iets voor de 

jongere dorpsgenoten op touw zet? Bent u lid van of betrokken bij 

Dorpsbelangen, het Dorpshuis of Woltersum Wil Wel? Middels dit geld kan de 

stichting of vereniging wellicht nog meer voor de jeugd betekenen.  

 

De €600,- subsidie voor jeugd- en jongerenactiviteiten kan 

aangevraagd worden bij de gemeente. Heb jij geen idee hoe zoiets 

in zijn werk gaat? Dan kun je mij vragen om je daarbij te helpen. Ik 

weet hoe je de schriftelijke subsidieaanvraag moet maken en heb 

veel ervaring met de organisatie en uitvoering van activiteiten met en/of voor 

jeugd en jongeren. Dus mocht er iemand zijn die graag iets met en/of voor 

(een deel van) de groep van 12 t/m 18 jarigen wil organiseren? Eenmalig of 

structureel? Is er een groepje dat zin heeft om een Jongerenclub op te richten? 

Vind je dat er niks te doen is in jouw buurt? Heb je zin in een vet feestje? Wil je 

een aantal workshops doen om je talent te ontwikkelen? Zou je wel een uitje 

met elkaar willen realiseren? Zit je sowieso boordevol goeie ideeën en wil je 

daar wel wat mee? Meld je dan direct bij de gemeente, of bij mij als je wel wat 

ondersteuning kunt gebruiken! Dan kunnen we er wellicht samen wat van 

maken.  

Wil je daarnaast op de hoogte blijven van wat er zoal te doen is voor jeugd en 

jongeren in de omgeving? Of heb je een vraag waarvan je niet weet aan wie je 

‘m moet stellen? Of zit je met een probleem waarvan je niet weet wat je 

ermee aan moet? Waarschijnlijk kan ik je wel helpen! Zoek me ff op via 

Facebook of Hyves of sms, bel of mail.      Hopelijk tot snel ziens/horens!!! 

 

Groetjes Kim Ensing  (Jeugd- & Jongerenwerker MJD) Tel: 06 522 333 78 

e-mail:   k.ensing@mjd.nl  

Hyves:       www.jongerenwerk-kim.hyves.nl   

Facebook:   www.facebook.com/kim.ensing.503 
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Een nieuw bestemmingsplan voor uw dorp  

Voor de acht kleinere dorpen van de gemeente Ten Boer (Garmerwolde, 

Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en 

Woltersum) wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. 

Dit is nodig omdat de geldende bestemmingsplannen verouderd zijn. Ook 

voldoen de geldende plannen niet aan de vereisten van digitalisering. De wet 

schrijft namelijk voor dat alle bestemmingsplannen in Nederland via internet te 

bekijken moeten zijn.  

De acht dorpen worden in één nieuw bestemmingsplan opgenomen. Dit 

nieuwe plan gaat het bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer heten. 

Het nieuwe bestemmingsplan maakt geen grote nieuwe ingrepen mogelijk. Het 

regelt de bestaande situatie in de dorpen. Ook in de afgelopen jaren afgegeven 

bouwvergunningen zijn er in verwerkt. Alle bebouwde kommen van de acht 

dorpen vallen in het nieuwe plan. Er is gekeken naar logische plangrenzen. In 

veel gevallen is het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan iets ruimer 

dan in de oude plannen. 

 

Vanaf 13 december ligt een 

eerste versie van dit 

bestemmingsplan bij het 

gemeentehuis van Ten Boer 

om in te zien. Het plan is 

ook via de website van de 

gemeente Ten Boer te 

bekijken (www.tenboer.nl onder Digitale balie, digitale bestemmingsplannen). 

Tot en met 23 januari 2013 kan iedereen een inspraakreactie op dit plan 

geven. Dit kan schriftelijk (burgemeester en wethouders,  dienst RO/EZ, 

Postbus 7, 9790 AA Ten Boer), maar ook via de website van de gemeente Ten 

Boer (www.tenboer.nl onder Digitale balie, Digitaal Loket, Bouwen en Wonen, 

Inspraak bestemmingsplan).  

Het bestuur van uw dorpsvereniging is hierover met een brief geïnformeerd. 

Ook is een exemplaar van het voorontwerp-plan naar het bestuur gezonden. 
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Foto collage van de reparatie werkzaamheden aan de dijk in maart. 

Geschenk van aannemer GMB voor in het dorpshuis. 
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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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What’s Up in kerk Woltersum 

 

Zondag 4 november kwam What’s Up naar Woltersum. 

Het trio kwam akoestisch popliedjes zingen. Rustige sing a song writers liedjes, 

en ook wat meer up tempo songs. 

De artiesten van deze groep zijn: Frans van der Haar (gitaar), Krul Hiddingh 

(percussie) en Jeannet Miedema (zang).  

 

 
 

Een redelijk gevulde kerk genoot van de vele herkenbare songs. Zelfs iemand 

uit het publiek werd ingeschakeld om mee te zingen. Waardoor het geluid nog 

warmer en voller werd, en er een stuk spontaniteit in de voorstelling kwam. 

Muziek voor iedereen. In de pauze konden we weer genieten van de lekkere 

hapjes van de catering, zelf ben ik ook gezwicht  voor de slagroom op de 

scones. Na de pauze ging iedereen lekker dichterbij de muziek zitten en 

genieten van de drums en zang. Daarna natuurlijk nog een glaasje wijn en 

napraten… 

 

Wat’s up maakt ook deel uit van de DAIP, een coverband voor een 

swingfeestavond, en is wereldberoemd in Garmerwolde. 
 



Tilproat Woltersum 30e jaargang nummer 2 december 2012 
  

38 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



Tilproat Woltersum 30e jaargang nummer 2 december 2012 

 

39 

Concert van de Sexton Creeps in de kerk van Woltersum 

 

 
 

Op zondagmiddag 7 oktober was het weer “raak” in Woltersum. 

In de serie onverwacht, afwisselend en uniek traden de Sexton Creeps op. Een optreden in 

een bijzondere samenstelling en een heel eigen geluid. Zang, gitaar, banjo, accordeon, 

viool, orgel en diverse soorten percussie waren het instrumentarium maar het was ook ons 

kerkgebouw dat dienst deed als instrument, een klankkast van geluid en stilte. 

 

Klaske Oenema, Groningse singer songwriter,  bekend bij veel van de  aanwezigen,  beet het 

spits af met prachtige ingetogen nummers begeleid door haar eigen gitaarspel.  

De combi met de orgelman Harm Wierda, met jaloersmakend lange baard en dito hoed, 

was een heel bijzonder, samenspel, rustig, uitgebalanceerd en krachtig. 

 

Hierna kwamen de Sexton Creeps tot volle wasdom, met steeds meer instrumenten en de 

karakteristieke zang van J.C. (waar hebben we die afkorting meer gehoord……)  

Zonder microfoon maar met gebruikmaking van diverse attributen, zoals een oude 

melkbus, en verder ieder orgaan, spier, vezel en ademtocht in zijn lichaam lanceerde hij de 

liedjes op toneel. Zijn performance, waarin veel interactie met het publiek, maakte het 

optreden  energiek, schitterend, rauw, subtiel en intens.  

 

Al luisterend probeerde ik de muziek in te delen in een stijl en zocht naar iets 

vergelijkbaars.  Ik dacht Aan het eind wist ik het nog niet maar ik wist wel dat ik intens 

genoten had van een staaltje authenticiteit, oerkrachtige muziek. 

 

Het concert werd afgesloten met een virtuoze “jam” op het kerkorgel door Harm Wierda en 

ik dacht: Wat jammer dat de kerk niet stampensvol zat en veel meer Woltersummers 

hiervan  genoten hebben! 

Huib van der Ziel 
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Nieuwjaarsstamppot 
  

  

Nieuwjaarsstamppot werd in Groningen - de naam zegt het al - traditioneel 

gegeten op nieuwjaarsdag.  

De stamppot werd gemaakt van de eerste snijbonen uit het zout.  

  

Benodigdheden:  

witte bonen............ 250 gram 

snijbonen............ 500 gram 

aardappelen............ 1 kilo 

mager rookspek in dobbelsteentjes gesneden............ 200 gram 

rookworst............ 1 stuk 

zout ............ naar eigen smaak 

  

Bereiding: 

Doe de witte bonen in een pan met 

water en laat ze een nacht weken.  

Kook de bonen de volgende dag in het 

weekwater in 1 uur gaar en laat ze 

dan in een vergiet goed uitlekken.  

Was intussen de snijbonen en snijd ze 

fijn in de snijbonenmolen of een mes.  

Schil de aardappelen, was ze en snijd 

ze in stukken.  

Leg de aardappelen met de 

dobbelsteentjes spek in een pan en 

giet zoveel water bij dat alles half 

onder staat.  

Leg dan de snijbonen en de rookworst 

erop (prik er met een vork wat gaatjes 

in, dan kookt de worst niet stuk), voeg 

wat zout toe, breng aan de kook en 

laat alles in 30 minuten gaar koken.  

Haal vervolgens de rookworst uit de 

pan, stamp de aardappelen, snijbonen 

en spekjes door elkaar en schep dan voorzichtig de uitgelekte witte bonen 

erdoor. Laat alles nog even goed warm worden.  

Schep de stamppot in een schaal en dien de nieuwjaar stamppot op met de in 

plakjes gesneden rookworst. 
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Sinterklaasfeest op school. 

 

Omdat Sinterklaas elk jaar  een bezoekje brengt aan onze school, regelen de 

juffen en meester ieder jaar een Sinterklaas knutselmorgen. Omdat hun dit 

niet alleen lukt, worden door middel van een lijstje in de gang, de hulp van 

ouders ingeroepen. Dit jaar waren er zelfs 3 vaders aanwezig om te helpen.  

 

En een groot aantal moeders 

had toegezegd. Dit tot grote 

vreugde van  de leerkrachten. 

Nadat de taken waren 

verdeeld, gingen de kinderen 

in kleine groepjes bij de tafels 

langs om hun knutselwerkjes 

te maken. Er werden dit jaar 

ook zakjes gemaakt van 

pannenkoeken en er werden 

pepernoten gebakken. Het was 

dus een drukte van jewelste in school… de juffen en de ouders hebben alles 

opgehangen om op 5 december de Sint in een mooi versierde school te 

ontvangen…. 

 

5 december was dan eindelijk aangebroken en de kindertjes verkleed als Piet 

of Sinterklaas, kwamen het plein opgerend. Sommigen vonden het toch wel 

een beetje eng, maar werden door de juffen opgevangen, en toen was de 

eerste schrik voorbij.    

                                   Er kwamen geruchten de school ingewaaid dat er Zwarte 

Pieten in het dorp waren maar de verkeerde kant opgingen.  Dit was toch  niet 

helemaal de bedoeling? Dus alle kinderen weer de jas aan en op zoek door het 

dorp naar de Goedheiligman en zijn Knechten. Wat ook wel heel raar was, dat 

er overal pakjes lagen verstopt.  

Deze moesten ze  maar es 

volgen zei juf Dieta en zo 

kwamen ze allemaal uit bij een 

huis aan de Hoofdweg. Hier 

lagen heeeel veeeeel pakjes op 

een bankje. Ineens zagen een 

aantal kindertjes Sinterklaas en 

3 Pieten lopen. Na veel geroep 
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en luid zingen kwamen ze eindelijk de goede kant opgelopen en konden ze 

allemaal terug naar school.  

 
Hier werd de Sint nogmaals warm onthaald. Dit mocht ook wel wat de eerste 

sneeuw van  het jaar was gevallen in Woltersum. Wat er verder in school is 

gebeurd, kan ik u niet vertellen. Want het is en  blijft een kinderfeestje….. 

T.S. 

 

Het valt nog niet echt op omdat er nog geen tekst op staat, maar bij de 

eierkeet staat dankzij de organisatie van de Burendag een fraai 

aankondigingsbord.  

Er zat dus geld in een potje en dat is aangevuld door de culturele commissie. 

We hebben de aankondiging van het abt Emo feest op die plek als zeer 

functioneel ervaren en zijn zo op het idee gekomen een permanent bord te 

plaatsen. 

Het bord is bestemd voor de aankondiging van festiviteiten in het dorp 

Woltersum. Op het bovenste deel komt te staan : WOLTERSUM ORGANISEERT: 

Op de 2 tekstregels eronder kan met plakletters van alles worden 

aangekondigd. Het is géén  reclamebord, dus geen commerciële 

aankondigingen. Iedereen die iets organiseert kan contact opnemen met de 

vereniging van dorpsbelangen om een of twee tekstregels in te vullen. Het 

maken van de tekstregels is voor eigen kosten. Ook voor jaarlijks terugkerende 

activiteiten zoals de kermis, toneel  en de rommelmarkt is dit een waardevolle 

investering. 

Woltersum organiseert !!     Succes,Boudewijn ‘t Sas 
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Middeleeuws Feest in Woltersum              (beter te laat dan nooit) 

Na het vertrek van Abt Emo in november, heeft de culturele commissie 

Woltersum een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op de terugkomst van 

de Abt.  

Vele vrijdagen aan het werk in het Voorhofje, zaterdagen op de boerderij van 

Klaaske voor de marktkramen, avonden pijen maken. Nadenken over de 

catering, zijn we niets vergeten? De laatste week, ongelooflijk, het hele dorp 

werkt mee, gezellige avonden en gewoon werken. Maar dan eindelijk… 

 Vrijdag 6 juli 2012 tegen enen lopen naar het schoolplein… honderden witte 

pijen groot en klein. 

 Abt Emo en bouwmeester Hendrik nemen de kinderen van de basisscholen uit 

Woltersum en Ten Post mee naar Wittewierum, het laatste stukje van Emo’s 

reis naar Rome en nu weer terug. Vooraan 3 paarden, kinderen dragen de 

vaandels, door hen zelf ontworpen en gemaakt door vrijwilligers uit het dorp in 

een vrolijke optocht naar Wittewierum. 

         

 
Heel bijzondere, unieke wandeltocht door de weilanden. De jongste kinderen 

met paard en wagen over de weg. Bij Wittewierum aangekomen door de 

poort, zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen. Vol overgave werd er een 

muur gebouwd van wilgentenen, met open mond luisteren naar de 

verhalenverteller, een muur met leem stukken en daarna een ballon oplaten. 

            
 Na de overheerlijke muffins van Mirte, Amy en Liza weer terug naar 

Woltersum, wederom weer dwars door de velden. 

Hier werden we tegengehouden door een ridder, na enkele onderhandelingen 

mochten we verder, waar we echte struikrovers tegenkwamen. Zo waren we 
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weer snel terug in Woltersum, waar de dorpsbewoners een enorme 

hoeveelheid pannenkoeken hadden gebakken, die in een recordtempo 

verdwenen in de hongerige magen. 

Ondertussen in Wittewierum houdt Ynske Penning haar lezing voor vele 

belangstellenden en is er voor iedereen een soeparrangement, waar men 

wacht op de terugkomst van Abt Emo…. 

En in Woltersum verzamelt een grote groep aanhangers om weer naar 

Wittewierum te lopen, met Fiona Maas te paard vooraan in de stoet. In 

Wittewierum aangekomen staan er veel mensen te wachten om de stoet te 

verwelkomen. In de kerk van 

Wittewierum overhandigt Abt Emo de 

pauselijke brief. Ook wordt het beeld van 

Abt Emo onthuld. 

Dan kan het feest beginnen… 

Heel bijzonder op muziek van Harm en 

Alex, dansen tussen de graven.  

Wanneer de zon ondergaat komen de 

vuurspuwers met een spectaculair 

optreden. Hierna snel opruimen, terugwandelen met één lantaarn door het 

weiland gezellig nakletsen en alvast nadenken over wat nog zal komen… 

Deze dag was in ieder geval zeer, zeer bijzonder! 

 

Zaterdag begint het tweede deel van het feest, dit keer wordt Woltersum 

omgetoverd tot een middeleeuws dorp waar rond het kerkplein, de jeu de 

boules baan en de dorpsstraat rond het middaguur een middeleeuwse  markt 

zal starten. 

Een heleboel dorpsbewoners zijn al weer vroeg op de been om dit te 

realiseren. Boudewijn stuurt ons allemaal 

aan, zittend onder een parasol met 

koffie, koek en zijn GSM  onder 

handbereik bij het Voorhofje. Knap hoe 

hij het overzicht houdt. De stemming is 

opperbest en rond het middaguur staat 

alles klaar om marktlieden en bezoekers 

te ontvangen. 

  

Het toch al autoluwe dorp is vandaag helemaal rustig, de verkeerswachters 

houden goed in de gaten dat alleen echt noodzakelijke auto’s door de 

dorpsstraat rijden. Zo kan iedereen rustig langs alle kraampjes lopen en een 

praatje maken met een bijenhouder, smid, kantklossers etc. 
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Rond drie uur is het tijd voor een theaterstuk op het dorpsplein, waar  een 

heus podium opgebouwd is. Een aantal 

dorpsbewoners speelt mee (wat 

hebben we toch veelzijdige talenten in 

ons dorp) maar ook meester Joost 

heeft een rol. Hij is de rechter die 

moest beoordelen of Ernestus gelijk 

heeft in zijn beschuldigingen. Het 

publiek gaat helemaal op in het spel en 

uiteindelijke word Ernestus onder luid 

gejoel afgevoerd en krijgt Abt Emo luid 

applaus.  Ernestus wordt op gepaste wijze gestraft. 

In het dorp lopen ook een aantal figuranten van Attila (een groep die aan life 

role playing doet)rond, zij organiseerden ook een  vossenjacht en laten je soms 

raar opkijken, zo zit er een hele tijd een man in het zwart met een rood geverfd 

hoofd doodstil op een verhoging. 

’s Avonds komen dorpsbewoners op het kerkplein bijeen voor een 

middeleeuws feestmaal. Iedereen die spontaan beslist om toch nog aan te 

schuiven is welkom en vindt nog een plaatsje op een van de strobalen die in 

een hoefijzervorm neergezet zijn. Tijdens het eten genieten we van de muziek 

van Astrid, Alex en Henk.  

Na het eten komt de jonge, keltische band Teetotallers spelen. Ze spelen met 

zoveel enthousiasme en zoveel vrolijkheid dat menigeen zich in het midden 

van het kerkplein verzamelt en gaat dansen. 

Hierna treden de vuurspuwers weer 

op. Ik ben inmiddels thuis, maar kan 

vanuit het slaapkamerraam het 

lichtspektakel zien reflecteren tegen 

de kerk. Een prachtig gezicht. 

 

Zondag komen we weer bijeen om 

alles op te ruimen. We zijn nog vol 

van alle indrukken en genieten na. 

Ook nu zijn we weer met een groot 

aantal mensen en verbaas ik me weer over hoeveel mensen helpen om dit 

feest tot iets moois te maken en ook weer te zorgen dat alles op zijn plek 

terugkomt. 

Bij de eerste regendruppels zijn we zo goed als klaar en kunnen we moe maar 

zeer voldaan weer naar huis.  

 Dorpsbewoners heel erg bedankt voor jullie inzet 
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Nieuws van WoltersumWilWel! 

 

De vlaggen zijn besteld en zullen rond 20 december geleverd worden. Vanaf 

deze datum kunnen de mensen die een vlag besteld hebben ons verwachten. 

Tegen betaling van € 20,- ben je dan heuse eigenaar van een echte 

Woltersumse vlag! 

Het geld van de Vonk van Ten boer is afgerekend en om het volledige bedrag 

te kunnen verantwoorden heeft Woltersum Wil Wel een grote tent voor ons 

dorp gekocht. Deze tent was al te bewonderen tijdens de burendag en is op 

vele manieren op te zetten en te gebruiken. Een grote tent dus met vele 

mogelijkheden. Er kunnen twee kleine tentjes van gemaakt worden, een hele 

grote en alle maten daartussen. Als we de zijflappen er uit laten kan hij zelfs als 

overkapping dienen bij de jeu de boules baan! 

We zijn bezig de tent goed transporteerbaar te maken en willen hem goed op 

kunnen slaan. Daarnaast zal een kleine groep mensen leren de tent goed op te 

zetten. Dus heb je als vereniging een activiteit waar je de tent bij kunt 

gebruiken laat het ons tijdig weten! 

 

Daarnaast zullen we aan de slag gaan met de website van Woltersum. In het 

nieuwe jaar kunnen alle verenigingen in ons dorp gevraagd worden informatie 

aan te leveren om deze website te vullen. Het lijkt ons handig om volledig op 

de hoogte te kunnen zijn van wat er allemaal in Woltersum gebeurt via onze 

eigen website! 

En dan is er nog de wens om met enkele oudere inwoners van ons dorp naar 

een wedstrijd van FC Groningen in de Euroborg te gaan. FC Groningen heeft 

hier positief op gereageerd en er zal in 2013 gezocht worden naar een 

geschikte wedstrijd op een middag. De genodigde heren zullen wij tijdig 

uitnodigen en informeren! 

 

In de afrekening van de Vonk van Ten Boer is er nog geld gereserveerd voor 

een fotoboek van Woltersum. Het oorspronkelijke idee om iedere huidige 

inwoner van ons dorp voor hun huis te fotograferen is uitgebreid met het idee 

om de huizen van nu met vroeger te vergelijken. Hiervoor moet er naast het 

fotograferen van de huidige situatie gezocht worden in het archief naar oude 

foto’s. Lijkt het je leuk om meer te weten te komen van ons mooie Woltersum 

aan de hand van het fotoarchief meld je dan aan! 

 

Tot zover ons laatste nieuws! 

Met groet,    Addie Dost, Lisa Sportel, Gerrit Schuurhuis, 

Erica Dompeling, Eef Veenhuysen, Gerrie Schotman  & Saskia Bothof 
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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 




