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Bel even voor je komt ! 
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Ingezonden brieven en/of artikelen 
worden ongewijzigd geplaatst buiten 
de verantwoordelijkheid van de redac- 
tie en/of de uitgever. Indien de inhoud  
discriminerend of kwetsend is, wordt 
niet tot plaatsing overgegaan. 
 
 

 
Kopijsluiting: 

Vrijdag  
30 mei 2014 

 

Hallo Woltersummers, 
 
Wanneer ik ‘s-morgens vroeg de 
balkondeur opendoe, hoor ik de 
Eksters, de duiven en de Bonte 
Specht al druk in de weer zijn.  
 
Verder is het stil, op het geluid van 
een zachte regenbui na.  
Het ruikt naar voorjaar. Wat is het 
toch geweldig om in een dorp te 
wonen, waar je nog zo van deze 
kleine, maar ozo belangrijke dingen 
kunt genieten.  
Waar mensen wonen die je kent, en 
waar het onmogelijk is om 10 jaar 
dood te zijn zonder dat iemand dat 
merkt.  
Laten we met z’n allen dit dorp 
koesteren en er voor zorgen dat we 
dit moois behouden. 
Ga dus ook op 19 maart stemmen, 
want wij bepalen mede wat er in de 
toekomst met ons dorp gebeurd. Ik 
wens jullie allemaal een heel erg 
mooi voorjaar. 
 

Ingrid Stayen. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

Het voorjaar is in volle gang, overal komen de 

bloemen al uit de grond. 

Ik durf wel te stellen dat de elfstedentocht deze 

winter niet meer verreden wordt. 

We kijken terug op een mooie december maand. 

Nadat Sinterklaas weer was vertrokken werd het 

dorp in de kerst stemming gebracht.  

Onder andere door de kerstboom die dit jaar door 

Gert en Tjakelien gehaald is uit Hesel.  

Op het kerkplein werd een prachtige kerstmarkt georganiseerd waar de inwoners 

van Woltersum en veel mensen van buiten het dorp genoten hebben.  

Na de gezellige kerstdagen was het weer tijd voor oud en nieuw.  

Ik ben blij te kunnen melden dat dit zonder problemen verlopen is! Op het kerkplein 

stond de grote kachel van Co van Dijken weer waar iedereen warm bij elkaar kwam 

na het uitluiden van het oude jaar.  

We willen Co dan ook graag bedanken dat hij de kachel beschikbaar stelt.  

Ook Freddy was weer aanwezig bij het 

voorhofje met bubbels en meer dan 

voldoende warme hapjes.  

Leuk om zo met elkaar voor elkaar een 

nieuwe traditie op te starten. 

 

Tijdens een rondje door het dorp op de 

eerste dag van het nieuwe jaar viel het 

me op dat de vuurwerk rommel snel en 

goed geruimd werd.  

 

Nu zijn we weer bezig met de 

voorbereiding van de komende 

jaarvergadering, u kunt binnen kort een 

uitnodiging hiervoor verwachten. 
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hier kan ook uw 

advertentie staan. 

 

Tel : 050-3022266 

Mob : 06-20948357 

 

Email : 

tilproat@kpnplanet.nl 

 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  
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29 Maart Plantdag Dijkfruit van en voor Woltersum. 
 

Het is inmiddels bekend in het dorp: Er komen onder aan de dijk richting 

Bloemhof brug 45 fruitbomen in allerlei varianten.  

Er is een werkgroep actief die dit initiatief uitgewerkt heeft. Nu is het zover dat de 

leegte die de populieren achterlieten enigszins wordt opgevuld.  

Er komen bomen waar we straks veel aan kunnen hebben. Allerlei appelsoorten, 

peren en pruimen worden er op 29 maart geplant in samenwerking met het 

waterschap Noorderzijlvest. Op de hoek komt weer een Kastanje ter herinnering 

aan de 3 Kastanje bomen die door ziekte het veld moesten ruimen.  

De werkgroep Dijkfruit, onder leiding van Theo 

Verhoeven, gaat de bomen beheren en verzorgen. 

Over een paar jaar denken we het eerste oogst 

feestje te organiseren.  

Uiteraard zijn nieuwe leden welkom.  

Op zaterdag 29 maart zijn we van 8 uur tot 15 uur 

aan het planten met medewerking van loonbedrijf 

Van der Laan, waarvoor dank!   

Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom, dan start het 

plantfeest. 

De laatste boom wordt dan geplant, een en ander 

aangeboden en verteld aan waterschap en 

dorpsgenoten. Er is muziek, een stukje theater door de onvolprezen Erik Bulthuis, 

wat te drinken en te eten……. 

 

OPROEP:  Doe mee aan de wedstrijd appeltaart bakken!  

 

Vooruitlopend op al die appeloogsten die in het verschiet liggen dagen we de 

inwoners van Woltersum uit de lekkerste appeltaart te bakken ooit! 

Op 29 maart zal een zeer deskundige jury onder leiding van Carla Ruben de 

taarten beoordelen. En uiteraard worden ze dan door ons samen verorbert. 

 

De festiviteiten zijn dus op 29 maart vanaf 15.00 uur  bij de dijk, de molen en in 

de aangrenzende werkplaats  van Monique van Velze, Kollerijweg 7a, Woltersum. 

 

Aanmelden voor werkgroep Dijkfruit of appeltaart wedstrijd via: 

 

info@steevast.nl of per telefoon Eef Tienkamp 0651326099. 
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Diefstal in de Eierkeet! 
  

Vrijdagmorgen, 14 februari  werden we gebeld door een klant dat ons 

vogelhokje met geld was meegenomen uit de eierkeet.  

Hier doen mensen hun geld in als ze doosjes met eieren bij ons kopen. Tot onze 

grote verbazing hadden ze deze keer ook nog grof geweld gebruikt ook. 

Ze hebben het complete vogelhokje met geld meegenomen en ook vernield  

het bureau waar wij het vogelhokje op hadden bevestigd. Een stevig slot 

hadden wij er al op zitten naar aanleiding van een inbraak eerder op 21-09-

2013 toen hadden ze het slot doorgeknipt met een betonschaar dat was nu 

niet mogelijk. We hadden voor 

nood vrijdag 14-02-2013 snel even 

een kastje aan de wand gemaakt 

maar dat was er zondag 16 

februari alweer van de wand 

afgesloopt, weer beroofd dus.                              

Ja, hoe nu verder. Het zou toch 

jammer zijn dat wij zo 

noodgedwongen moeten stoppen 

met de verkoop van eieren.  

Niet alleen Woltersummers kopen deze eieren maar er zijn ook mensen die er 

kilometers voor rijden omdat ze de Woltersumse eieren zo lekker vinden en er 

graag een blokje voor omrijden omdat ze zo lekker, vers en bovendien niet 

duur zijn.  

En dat willen wij graag  zo houden.  

Bovendien is het weer een voorziening minder in het dorp en daar zit niemand 

op te wachten. 

Nadat wij er een stukje op facebook hadden gezet zijn er veel reacties los 

gekomen daar gaan wij zeker iets mee doen. 

Bij deze vragen wij aan iedereen goed op te letten en trouwens ook op je eigen 

spullen. 

 

 

Eierboer familie Lalkens.  

 

 

 Voor tips of ideeën kunnen jullie ons mailen of bellen    

Willem 06-124302083     Klaaske 06-25533042    fam.lalkens@hotmail.com 
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De buurtbus.De buurtbus.De buurtbus.De buurtbus.    

Iedereen weet dat hij er is, maar wie heeft er wel eens ingezeten? 

Onlangs werden wij als bestuur van dorpsbelangen gebeld met de vraag hoe wij deze dienst 

als dorp ervaren.  

Ik moest bekennen dat ik zelf er nog geen gebruik van gemaakt heb, maar heb jij er 

ervaringen mee of tips waarmee de dienstverlening verbeterd kan worden, geef dit dan 

door aan iemand van dorpsbelangen, dan kunnen wij dit 

weer door spelen. 

In het positieve telefoongesprek viel mij op dat dit vrijwillige 

bestuur bijzonder open staat voor ervaringen en tips.                                  

Deze bussen worden bestuurd door vrijwilligers. Mocht het 

je leuk lijken om ook vrijwilliger te worden op de buurtbus, 

dan hoort dit bestuur dat ook graag. 

 

Kortom ze willen graag iets van je horen!  

 

Ik ben blij dat er zo’n enthousiaste club mensen is die zich bezig houd om de leefbaarheid in 

ons dorp te verhogen. 

 

Willemjan 

 

 

 

 

 

Lieve Dorpsbewoners, 

 

Ik wil iedereen bedanken voor de warme belangstelling en medeleven in de vorm van 

kaarten, bloemen, telefoontjes, fruitmanden, lieve woorden en het bezoek tijdens het 

verblijf in Innersdijk en na het overlijden van Leo. 

 

Trijnie Valk 
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Over de grens (1) 
 

Onze regeerders in Den Hoag schoeven de toaie kost ,dij ze zulf nait verteren 

kennen op t bordje van de gemainten. Vandoar staait wetholder Aalbert 

Loozens veur pienleke besloeten. Dat ken bie de gemainteraadsverkaizen in 

meert noadaileg oetvalen veur zien H.B.B.   

 

Om n veurbeeld  te geven, Tinie Witkop, de vrijgezelle schouljuvver van 75 

haar tot heur verdrait al zes joar last van remetiek.  Heur gruine vingers 

konden t grovve toentjewaark nait meer 

aan. 

 

Vief joar leden haar Aalbert Loozens heur 

insaaind,dat der wel wat te regeln vol. Bie 

t waarkverzainenschop Heubultjeburen 

kon ze n abonnement veur € 25  in t joar 

ofsloeten. Doarnoa luit ze op ofroup  lu 

komen, dij veur €7,00 in t uur heur toentje 

hemmel en gebroekskloar muiken. Dat 

was tot veur kört hail schier goan. 

 

Mor nou wil stoatssiktoares Klainsmoa t licht 

oetdraaien bie t waarkveurzainenschop en zit Aalbert 

Loozens mit de gebakken peren. Socioal as e is, wil e 

zien kwetsboar volkje geern aan t waark hollen en 

zodounde kreeg Tinie Witkop n braif toustuurd, woarin 

ston dat deur omstandegheden boeten de gemaainte 

om  t abonnement veur toenarbaid van € 25 noar € 80 

ging en t uurloon €19,00 wer.  

 

Veur Tinie was dat nait op te brengen. ,, Onze nije 

keunenk haar in zien eerste troonrede de mond vol 

over burenhulp,” kluig ze,,, mor hai kent mien buurman, ol Job nait, dij is over 

de tachteg en ken mor zuneg n haarke deur t grind hoalen zunder achter de 

poest te roaken. 

Aan d aander zied van mie wonen jongelu, dij overdag noar t waark binnen en 

pas tegen oaventied weer thoeskomen. Boetendes, t gras staait heur in de 

dakgeuten- nee,doar woag k mien toentje nait aan.” 
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Over de grens (2) 

 

 

Dou kreeg Aalbert Loozens n ingeven. Dat haar te moaken mit de verhoogde 

bezinepriezen. Mit ingang van 2014 draaide zien benzinepompe op minder dan 

de helfte van de normoale omzet. Zulfs zien Heubultjebuurster pertijgenoten 

smeten de tank vol over de gruppe en Aalbert mos heur nog geliek geven ook. 

As  je €10 verdainen konden op n volle tank, den was je toch n daif van aigen 

porremenee as je dat nait deden? 

,,Zodounde,”zee Aalbert,,, zeun Boedie zit de haile moand jannewoari al te 

koekeloeren of der n klaant bie de pompe komt.Wat dochtst dervan Tinie, 

astoe hom of en tou n zakcentje touschofst ken e die mooi dien toentje 

ripschier moaken.”  

 

Dat was ofsproken, mor ze haren boeten Boedie rekend. ,, Wat denken ie wel 

pa, k heb drij joar mit aarms over mekoar tegen heur witte to eve aankeken, 

omdat ze mie ongewenst zitten luit. Het leek wel of ik mit n mousstommel 

schreef, smijgelde ze 

aalgedureg, doarom loat ze 

nou heur aigen 

mousstommels ook mor 

trekken.” 

 

 t Lot van Tinie Witkop en aal 

dij aandern op leeftied zit in n 

toubonden zak, mor de 

toukomst liekt routduuster. 

Zulfs n  grote stemmenwinst 

van Heubultjeburens Belaang 

zel Aalbert Loozens gain 

handvat geven om doar wat 

aan te verandern. Doar is ja 

gain geld veur! 

Goudwillende, socioale 

Heubultjebuursters, der helpt gain laive mouder aan, ie mouten particieperen. 
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--- Houdt u van dansen??? --- 

The Just Enjoy Dancers starten een 

cursus Solo Dansen en Partnerdansen voor beginners 

Lekker dansen op alle soorten muziek bijvoorbeeld country, salsa, samba tot 

cha cha, voor solo dansen heb je geen partner nodig. 

Deze vorm van dansen is niet aan leeftijd gebonden, dus wilt u nog lekker 

bewegen en een avondje gezelligheid? Geef u dan nu op voor deze cursus! 

Lestijd: 19.00 tot 20.15 uur 

Partnerdansen, 

worden gegeven op heerlijke cha cha, country, swing- en walsen 

Lestijd: 20.15 tot 21.45 uur 

De beginnerscursus wordt gegeven in: 

Dorpshuis “De Bongerd” 

Dobbestraat 17, Woltersum 

Ook zijn er nog plaatsen vrij op de dinsdagavond, waar al een gezellige groep 

danst, hier zal voornamelijk op countrymuziek worden gedanst. 

Lestijd: 19.00 tot 21.30 uur 

Aanmelden of informatie kunt u krijgen op telefoonnummer 

06–31964600 

We zien u graag op een van deze dagen. 
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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 

 

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

 
 
Jankobus Seunnenga. 
 
Het is beslist niet makkelijk om gedichten van Louis Couperus op muziek te 

zetten, alleen al het taalgebruik dat er in die 
tijd gold. 
 
Toch was hij in staat een prachtig muzikaal 
geheel van de gedichten te maken.  
Alleen gewapend met 3 gitaren vertolkte 
hij verschillende genres op een haast 
ingetogen wijze. 
 
Er was helaas wat weinig publiek, maar dat 
deed niets af aan zijn prettige presentatie, 
waarbij het contact met het publiek de 
boventoon voerde. 
 
Wanneer je hem zo bezield ziet zingen en 
spelen kun je je haast niet voorstellen, dat 
deze tengere man eens punkpop speelde.  
 
Het was een genoegen om naar hem te 
luisteren. 
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Hallo allemaal. (1) 

  

Er is een ware “baby boom” bij ons op de peuterspeelzaal, er zijn vanaf januari 

maar liefst drie baby’s geboren! Laurens, Mette-mare en Marjet. 

We wensen alle baby’s en hun families veel gezondheid, plezier en geluk toe. 

De peuters hebben kinderwagens, slabbetjes, beschuitjes en rammelaars 

geknutseld.  

In januari hebben we daarnaast nog een feestje gevierd, onze vrijwilligster 

Oma Ina is namelijk 78 jaar geworden. Nog steeds helpt ze ons met veel plezier 

en worden vele klusjes enthousiast door haar uitgevoerd. We hopen dat ze nog 

jaren bij ons blijft!  

  

Misschien heeft u alle peuters al wel voorbij zien komen. Als het mooi weer is, 

lopen de kinderen namelijk graag een rondje door Woltersum. Het is erg 

gezellig en de frisse lucht en de beweging doen de peuters goed.  

 

 
 

Waar we trots op zijn is de actieve betrokkenheid van ouders en  inwoners van 

Woltersum bij onze zaal, zo komen er soms spontane vragen of wij speelgoed 

kunnen gebruiken of dat er iemand bij ons kan komen voorlezen.   

Heb je ook een goed idee, neem contact met ons op, we staan open voor elk 

idee!  
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Hallo allemaal. (2) 

 

Een wens van ons is om het peuterplein te vergroten en er speeltoestellen op 

te zetten, om nog meer speelmogelijkheden aan de kinderen te bieden. Daar is 

natuurlijk veel geld voor nodig en aangezien wij geen subsidie krijgen zijn er 

acties nodig. Een actie die wij bijvoorbeeld hebben ondernomen is collecte 

lopen voor Jantje Beton.  

De helft van de opbrengst gaat naar St. Kleine Vrienden, we willen alle 

inwoners van Woltersum  en Ten Boer hartelijk danken voor hun bijdrage! 
 

 

 

  

Op het moment zit onze zaal nog steeds vol met zestien peuters. Voor de grote 

vakantie gaan er echter zeven peuters af, zij gaan naar de basisschool. De tijd 

gaat zo snel....  

Er zijn een aantal nieuwe aanmeldingen, maar er zijn nog plekken open voor 

lieve, enthousiaste peuters. Neem gerust een keer een kijkje op onze zaal op 

maandag en woensdagmorgen tussen 8.30 en 11.30. 

  

Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe folder over de peuterspeelzaal en de 

stichting Kleine Vrienden. Binnenkort is deze folder gereed, zodat we nog beter 

mensen kunnen bereiken over ons initiatief voor een belangrijke voorziening in 

Woltersum en omstreken. 

  

Groetjes van onze peuters; 

  

Floortje, Fedde, Jasmijn, Lynn, Noemi, Elise, Sennah, Jitte, Arnold, Jelte, Tijmon, 

Elise, Melize, Sarah, Iris en Jorn. 
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Voorstelling “Dienst voor de broer van God”. 

 

Op zondag 6 oktober was in de reeks van de maandelijkse voorstelling van de 

culturele commissie een bijzondere voorstelling te zien. Een muzikale 

theatervoorstelling in de vorm van een kerkdienst. Het feit dat deze 

voorstelling in allerlei kleine kerkjes wordt opgevoerd voegt echt iets toe. 

Er werd dan ook goed gebruik gemaakt van onze 

mooie kerk.  

Het was een interessant thema: God bleek verdwenen 

en de aarde raakte in verval. Iemand moest de aarde 

redden en die iemand kon alleen maar de broer van 

God zijn. Maar de broer van God die was niet gek, hij 

leidde een heerlijk riant leventje en was daar maar al 

te tevreden over, hij deed gewoon of hij niet thuis was.  

Maar op slinkse wijze werd hij zijn huis uitgelokt en 

kwam er zo achter wie er zo hard naar hem op zoek 

was, het bleek de duivel te zijn. Want zonder God 

bleek de duivel geen bestaansrecht te hebben.  

Hij smeekte de broer van God de taak om de wereld van de ondergang te 

redden, op zich te nemen. Ook de toehoorders kregen de vraag of wij ons 

veilige leven zouden willen opgeven om de wereld te redden.  

Tsja… De broer van God, die wist het wel, hij bleef lekker waar hij zat en liet de 

wereld aan zichzelf over. 

Met prachtige, soms heftige muziek, was deze voorstelling zeer de moeite 

waard!   

Natuurlijk was er weer een gezellige nazit met lekkere hapjes en de 

mogelijkheid de acteurs te complimenteren met hun optreden. En dat allemaal 

in Woltersum! 

 
 

-----Gezocht----- 
 

Nieuwe actieve redactieleden voor de Tilproat. 
 

Lijkt het je leuk om stukjes te schrijven over van alles wat er in en om ons 
dorp gebeurd? Ook om eens bij mensen langs te gaan voor een interview? 

 
Dan is dit je kans, reageer snel en geef de Tilproat een gegarandeerd 

bestaan! Reageren kan op onderstaande telnr. Of e-mail adres. 
 

Ingrid Stayen 050-3022266 of stuur een e-mail naar: tilproat@kpnplanet.nl 
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Hier kan ook uw advertentie staan. 

Tel : 050-3022266 

Mob : 06-20948357 

Email : tilproat@kpnplanet.nl  
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Toneel in Woltersum. 

 

Wat heb ik genoten van het stuk “Als de bus Goat”. In de wandelgangen hoorde ik, 

dat de mensen vooral bang waren dat het gemis van Henk Evenhuis toch invloed 

zou hebben op het spel.  

Niets is minder waar, de ploeg was goed op elkaar ingespeeld en Joost was enorm 

op dreef. Hans hoefde alleen maar te kijken en had daarmee het karakter van 

Stoffer al neergezet.  

Hettie Rats is een aanwinst. Sien en Betsy waren hilarisch!  Ze waren allemaal 

overtuigend in hun rol.  

De avond vloog om. Ik hoop  dat iedereen net zoveel plezier heeft gehad als ik. 

 

I.S. 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 
8-mrt De Witte Brug Live muziek met: Mojo Overdrive café 21,00 uur 
9-mrt Kloosterkerk Gem. Kerkdienst ( Da. F.Groenbroek de Boer) kerk 10,00 uur 

14-mrt VVV Algemene vergadering café 20,00 uur 
15-mrt De Witte Brug vrij klaverjassen café 20,00 uur 
12-apr De Witte Brug Live Night (rock music) met: New Adventurers café 21,00 uur 
13-apr Kloosterkerk Gem. Kerkdienst Palmpasen (Ds. K.Jager) kerk 10,00 uur 
19-apr De Witte Brug vrij klaverjassen café 20,00 uur 
17-mei De Witte Brug vrij klaverjassen café 20,00 uur 
31-mei De Witte Brug Live muziek met: Soulblender café 21,00 uur 
13-jun De Witte Brug Voetbal op grootscherm Spanje-Nederland café 21,00 uur 
18-jun De Witte Brug Voetbal op grootscherm Australie-Nederland café 18,00 uur 
20-jun De Witte Brug Tijdens de Kermis live muziek café  ? 
21-jun De Witte Brug Tijdens de Kermis live muziek café  ? 
22-jun De Witte Brug Tijdens de Kermis live muziek café  ? 
23-jun De Witte Brug Voetbal op grootscherm Nederland-Chili café 18,00 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: 050-3022266 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
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Talentenbank in Ten Boer (1) 

 

“Lokaal Talent zoekt Lokaal Talent” 

Dat is het motto waarmee Algemeen Belang op zaterdag 8 maart een 

evenement op het Koopmansplein in Ten Boer organiseert. 

De bezuinigingen in ons zorgstelsel dwingen ons als samenleving om elkaar 

met de kleinere hulpzaken te helpen zodat er meer geld overblijft voor de echt 

zware aanvragen waar professionele hulp bij nodig is.  

Nu de lokale “geldbank” gaat sluiten en de gemeentelijke vrijwilligersbank niet 

op gang komt gaat Algemeen Belang proberen om vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk te combineren. Iedereen kan dingen doen voor de mensen in 

zijn omgeving (een Talent) bv. boodschappen doen, autorijden, kinderoppas, 

kluswerkjes, de mogelijkheden zijn eindeloos.  

 

Van:  jong voor oud, oud voor 

jong, gezond voor ziek, ook die lijst 

is onbeperkt.  

Algemeen Belang roept iedereen 

op om naar de “ Talentenbank” te 

komen en je aanbod van 

hulptalent of je vraag om 

hulptalent door te geven. 

 

Zij proberen dan om vraag en aanbod  bij elkaar te brengen. Wie geen 

gelegenheid heeft om op zaterdag 8 maart naar het koopmansplein te komen 

kan zijn/haar talentenvraag of aanbod doorgeven op 

www.algemeenbelangtenboer.nl             

 

De lokale talentenbank zal ondersteund worden door optredens van diverse 

lokale zangtalenten. Iedereen heeft talent te geven, uw dorpsgenoten hebben 

talent nodig! 
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Talentenbank in Ten Boer (2) 

 

 

 

 

Voor nadere informatie:  R.F.Stayen    050 3022266    06 21668448 
    algemeenbelang.tenboer@kpnplanet.nl 
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 Groninger Poffert. Groninger Poffert. Groninger Poffert. Groninger Poffert.    
 

 

Dit is de hartige versie van de groninger poffert. Maar er bestaat ook een zoete 

versie die je zeker ook eens moet proberen! Vervang hiervoor de rookworst en 

spek door stukjes appel, abrikozen en/of andere gedroogde vruchten naar 

smaak. 

 

ingrediënten poffert: 

100 gram tarwemeel              

100 gram boekweitmeel  

2 eieren 

10 gram gist 

150 ml melk 

100 gram rookworst in 

kleine stukjes 

100 gram spek 

eventueel 50 gram rozijnen 

 

bereiding: 

Maak een gistbeslag van meel, gist, melk en eieren. Als je geen boekweitmeel 

kunt krijgen, gebruik dan alleen tarwemeel.  

Doe het deeg in een bak en dek het af met een natte doek. Laat het 90 

minuten rijzen op een warme plek.  Snijd ondertussen het spek in kleine 

stukjes en bak het uit in een braadpan, zonder vet toe te voegen. Snijd ook de 

worst in kleine stukjes. 

Roer spek, worst en rozijnen voorzichtig door het gerezen beslag. 

Doe het beslag in de pan, waarin de spekjes zijn uitgebakken. De poffert in de 

oven (160 graden) of op een zacht vuurtje zetten en met het deksel op de pan 

gaar en bruin laten worden. Na ongeveer 60 minuten is je poffert klaar.  

T.S. 
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Actueel nieuws van Woltersum Wil Wel!  

 

In oktober jl. kreeg Woltersum Wil Wel nog een laatste verzoek van 

Begraafplaats Woltershof. Er werd gevraagd om bij te dragen aan het 

installeren van een afstandsbediening voor het luiden van de klok. Heel handig 

bij uitvaarten! We hebben dan ook niet getwijfeld en ons deel bijgedragen! 

En daarmee kwam de vraag op bij de organisatoren van Woltersum Wil Wel, 

wat nu verder? 

 

In 2012 zijn we gestart om ons Dorphuis de Bongerd financieel te 

ondersteunen. Met vele schitterende acties en de vele bijdragen van inwoners, 

bedrijven en de dorpsverenigingen en natuurlijk het geld van de Vonk van Ten 

Boer hebben we veel geld opgehaald.  

Een groot deel hebben we geschonken aan het dorpshuis en van een ander 

deel hebben we mooie acties en aanschaffingen voor ons dorp gedaan. 

Denk aan de zeer geslaagde 

Benefiet, de Burendag met 

een rondje Boerengolf om 

Woltersum heen en in 

Woltersum kan tegenwoordig 

onze dorpsvlag uitgehangen 

worden.  

En als klap op de vuurpijl 

hebben we een praktische 

tent aangeschaft die in vier 

variaties opgezet kan worden. 

Er is een team 

Woltersummers dat geleerd heeft de tent op te bouwen en die hebben 

gezorgd voor een goede opslag en een mogelijkheid om hem te transporteren. 

 

Als een van de laatste acties heeft WWW er voor gezorgd dat de website voor 

ons dorp de lucht in is gegaan www.woltersum.net  

 

En wat hebben we in totaal aan ons dorphuis geschonken? Het schitterende 

bedrag van € 7.817,20! 

 

We willen iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en ondersteuning! 

 

Gerrit Schuurhuis, Addie Dost, Erica Dompeling, Gerrie Schotman, Eef 

Veenhuijsen, Lisa Sportel & Saskia Bothof 
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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 
 
 
 

 



 

Hier staan wij voor: 

1. De gevolgen van de gaswinning  moeten door verdere productieverlaging tot een 

verantwoord risico worden teruggebracht. De veiligheid van de Eemskanaaldijk staat hierbij 

voorop. Bewoners moeten volledig gecompenseerd worden voor schades en 

waardevermindering. 

 

2. Noodzakelijke bezuinigingen zo sociaal mogelijk te verdelen en de voorzieningen in onze 

dorpen, ook in een art.12 situatie proberen te behouden. 

Geen uitgekleed platteland bij een sterke stad! 

 

3. Een sociaal beleid dat erop gericht is om iedereen actief deel te laten nemen aan onze 

samenleving. Niet afwachten bij de komende hervormingen maar de behoefte bij de cliënt 

inventariseren en van daaruit met voorstellen komen. 

  

Voor Woltersum: 

• Weg Eemskanaal nz behouden voor 

autoverkeer 

• Oude zwembad monitoren of saneren  

• Balkgat en Diepje schoonmaken 

• Bewegwijzering in het dorp 

• Behoud voldoende goedkope 

huurwoningen 

• Behoud van de dorpsschool 

• Sportvelden en dorpshuis in stand 

houden 

 

Voor het Buitengebied: 

• Geen 3
e
 gifstort langs het Eemskanaal 

• Woon/werk vormen in leegstaande 

boerderijen bevorderen 

• Oplossingen voor zwaar/breed verkeer 

op smalle wegen 

• Recreatieve fiets- en voetpaden 

• Eemskanaaldijk versterken 

• Gevolgen aardgaswinning (veligheid en 

financieel) beperken 

• Inrichting Dijkpark kritisch volgen 

• Overlast door grote projecten inperken 

Stem lokaal ! 
Voor je eigen dorp of straat! 
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********************************************************************************** 

 Doorslaande muren,voegen die eruit vallen of wilt u uw woning een 

opknapbeurt geven?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MoWi is een voegbedrijf met een jarenlange ervaring.Wij laten uw huis er weer als nieuw 

uitzien. 

Wilt u een vrijblijvende offerte,dan komen wij graag bij u langs om de werkzaamheden 

door te spreken. 

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

 

                                          VOEGHERSTEL MET BEWAPENING [HAS methode] 

                                                 

              

             AARDBEVINGSCHADE…BEL /MAIL ONS!! 

Tevens kunt u ook bij ons terecht voor alle grote en kleine verbouwingen in en rondom uw 

woning!! 

Dakbedekking,carport,veranda,schilderwerk,glas,stuckwerk,klein onderhoud,etc.etc. 

Samenwerkende bedrijven: ZoutmanBouw,Ewolds Bouwservice,Woltjer installatiewerken, 

Kats Stucadoorsbedrijf,Clements dakdekkersbedrijf. 

                                Alles onder 1 telefoonnummer geregeld  !!! 

Mobiel: 06-33044616                                                                    

MAIL: info@voegbedrijfmowi.nl               Cliff Mosselman 
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Bitterkoekjes griesmeel 

griesmeel.................... 50 gram 

melk............................ 500 ml 

suiker.......................... 40 gram 

bitterkoekjes............... 75 gram 

rum............................... 50 ml                                               

Snijd de bitterkoekjes in vieren en wel ze in de rum.  

Vermeng de suiker met de melk en griesmeel en breng dit aan de kook.  

Laat de griesmeel pudding ongeveer 5 minuten zachtjes koken (denk er om brand zeer snel 

aan).  

Vermeng nu de bitter koekjes er aan toe.  

Als de pudding klaar is stort hem in bakjes of laat hem in de pan koud worden. 
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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: Gerda Kiel 050-3021543 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: Gerda Kiel 050-3021543 
E-mail: bestuur@svwoltersum.com 
Wedstrijdsecr: F.v Dijk 050-3022393 
 
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:  
Contact: M. Bockhoudt 050-3024444 
 
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 




