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Dag Woltersummers, 

Dit is dan de laatste keer dat ik als 

lid van de redactie een stukje van de 

krant vul. Ik wil iedereen bedanken 

voor alle hulp die ik in de afgelopen 

jaren heb gehad met het maken van 

de “Tilproat”. Ik ben dan ook heel 

erg blij dat ik zulke goede opvolgers 

heb kunnen vinden. Tineke en 

Robert doen het fantastisch, ze zijn 

nog lekker jong en weten veel meer 

dan ik van computers en hoe je een 

artikel goed indeelt. Ik hoop dan ook 

dat jullie hen blijven mailen met 

leuke gebeurtenissen, nieuwtjes en 

alle andere dingen die in ons dorp 

voorvallen. Vanaf januari is het 

juiste adres dus: tilproat@ziggo.nl 

(Het oude e-mail adres vervalt dus.) 

Tineke en Robert heel veel succes 

en ik zal als Woltersummer 

natuurlijk ook blijven mailen 

wanneer ik iets te vertellen heb wat 

interessant is voor onze krant. 

Ingrid Stayen. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL. 
 

Eerst onze excuses voor het ontbreken van deze rubriek in de 

vorige Tilproat. Door een kleine miscommunicatie is het niet 

gemaakt en niet geplaatst ( logisch - duhuh!). Sorry daarvoor, hoor. 

Na de grote vakantie is het bestuur 4 keer bij elkaar geweest. Er is 

een hoop te bespreken heden ten dage. Neem de wet 

maatschappelijke ondersteuning ( W.M.O.). Op 13 november was 

er de bijeenkomst in “ De Bongerd”, maar al in april zijn we door 

de gemeente bijgepraat over de veranderingen in de zorg die ons 

vanaf 1 januari a.s. te wachten staan. We zullen met z’n allen nog 

beter op elkaar moeten gaan passen. 

Dan is er het dalend aantal leerlingen op onze school. Gelukkig had de dorpsvereniging al een 

werkgroep opgericht, omdat we nog altijd bang zijn voor sluiting van het fijnste schooltje van 

Groningen. Nu zijn er spijkers met koppen geslagen en zijn we de trotse eigenaren van een 

schoolbus (*), zodat ook leerlingen van buiten ons dorp hier kunnen genieten van excellent, 

kindgericht onderwijs op een veilige plek. 

Iedereen heeft inmiddels een brief in de bus gehad over het “ Plusfonds”. Gelden die beschikbaar 

komen doordat baggerspecie van elders gebruikt gaat worden voor het verstevigen van de dijk van 

het Eemskanaal. STUUR VOORAL IDEEEN IN!!! 

De dijk in Woltersum heeft ons ook nogal bezig gehouden. Er werden damwanden geslagen aan 

de binnenzijde. Prima. Maar volgens ons zouden ze, na afwerking, niet meer zichtbaar zijn…. En 

toen bleek ook nog dat de beruchte smeerpijp in de weg lag. Doen ze bij het waterschap niet aan 

klic-meldingen, vroegen we ons af. En was die pijp niet juist een extra stevigheid voor de dijk?! We 

zijn door het waterschap niet helemaal gerust gesteld. Een ander persoon is nu aanspreekmens en 

die tipt niet aan Ate Wijnstra, die ons wel serieus nam. Toen moesten we strijden om het weggetje 

langs de dijk, dat inmiddels, door de werkzaamheden, 2 verdiepingen had, te laten herstellen. Ze 

wilden dat doodleuk een aantal maanden laten duren. Mensen op de fiets en wandelaars braken 

er hun nek zowat! Na tussenkomst van de gemeente was het heel rap opgeknapt. En nu is het het 

allermooiste stukje asfalt van ons dorp… naast een lullig smal slootje ( dat natuurlijk in no time 

dichtgroeit met riet, waardoor er weer geen doorstroming is, enz. enz.. Maar dat is voor volgend 

jaar een issue). 

Nu weer iets gezelliger praat, hoor. Er komt weer een kerstboom uit Hesel, Duitsland. Namens ons 

dorp gaat Gert van Dijk hem ophalen. De boom zal dit jaar iets kleiner zijn dan vorig jaar. Maar 

daar maken wij geen punt van, want deze boom is betaalbaar voor ons. We zullen ons best doen 

hem weer netjes op te tuigen. 

En daarna stoken we hem op in de maxi-kachel van Ko van Dijken in de nacht van oud en nieuw op 

het kerkplein. U komt toch ook?! Lekker een versnapering in/ bij “ Het Voorhofje” en elkaar een 

goed nieuwjaar wensen. We krijgen er subsidie voor van de gemeente. Tof, toch? 

Deze dorpskrant is volledig gemaakt door de nieuwe redactie: Tineke en Robert Smit. Ik vind het 

zo geweldig leuk dat er toch weer mensen opstaan die “ het maar weer even oppakken”. Terwijl 

het best een kluif is. Ze doen het toch maar! O ja, ze zijn wel een beetje strenger als het om de 

sluitingsdatum gaat. Ik hoop dat ze mijn stukjes nog willen plaatsen…. 

Het bestuur van de dorpsvereniging wil alle lezers een gezellige kerst, een plezierig uiteinde en 

een heel gelukkig, gezond en saamhorig nieuwjaar wensen. 

 

Lenneke. 

 
(*) Hiervoor zullen we op de jaarvergadering alsnog toestemming vragen van onze leden. Wij vonden echter dat we 

nu moesten handelen voor het behoud van onze school. 



 

6 Tilproat 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hier kan ook uw Hier kan ook uw Hier kan ook uw Hier kan ook uw 
advertentie staanadvertentie staanadvertentie staanadvertentie staan!!!!    

    
    

Tel : 06Tel : 06Tel : 06Tel : 06----30303030125624125624125624125624    
    

EEEEmailmailmailmail : 
 

 tilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nl    

 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  



 

Tilproat 7 

(Mag ik me even voorstellen aan u?) 

Elisabeth Posthumus MeyjesElisabeth Posthumus MeyjesElisabeth Posthumus MeyjesElisabeth Posthumus Meyjes    
 
 is mijn naam.  Sinds 14 september mag ik werken als predikant van de 

Kloosterkerkgemeente Ten Boer Woltersum Sint Annen. Ik ben 57 jaar. 

 Getrouwd met Martin. We hebben twee kinderen, Fransien en Mirek. Voorheen 

werkte ik als predikant in Deventer in de Grote Kerk.  

Mijn hobbies zijn wandelen, 

zingen, lezen en breien.  

 Ik heb een rondleiding gekregen 

door Woltersum door Erica 

Dompeling. Wat een mooi dorp. 

En wat een geschiedenis. De 

evacuatie vanwege de dreigende 

overstroming van het Eemskanaal 

ligt nog vers in het geheugen. De 

nieuwe boomgaard langs de dijk, 

de zorgboerderij, de molen, en de 

schitterende oude kerk.  

Is Kortjakje altijd ziek? 

Wat doet zo’n predikant nou 

eigenlijk, behalve op zondag in de 

kerk zijn?  In ieder geval niet ziek 

zijn. Om te zorgen dat de 

Kloosterkerkgemeente goed 

draait, neem ik deel in allerlei 

vergaderingen. Ik bezoek mensen die daarom vragen of mensen die ziek zijn of 

verdriet hebben bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare. Ook doe ik 

groepswerk met jongeren of ouderen rond een thema, een Bijbelverhaal of 

gewoon lekker mediteren. 

Lijkt het u wat om eens kennis met mij te maken. Ik kijk er naar uit. U kunt mij op 

werkdagen bereiken behalve op woensdag van 9.00 -9.30 uur                                   

per telefoon: 050-5532194.  Email:  elisabethpm@kpnplanet.nl 

Elke tweede zondag van de maand is de kerkdienst van de Kloosterkerkgemeente 

in Woltersum om 10.00 uur. Maar dat hoef ik u niet te vertellen. 

KERSTNACHTDIENST, Midden in de winternacht…. 

Is het thema van de kerstnachtdienst op 24 december om 20.00 uur in de kerk 

van Woltersum. Voorganger is ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. In deze dienst 

staat centraal wat daar gebeurde in die winternacht lang, lang geleden. Er waren 

engelen… Bestaan die? Hoe herken ik een engel? En we zingen zoveel we kunnen 

onder muzikale leiding van Menno Dijkstra, Trix Pruim, Irma Pruim en Christiaan 

Post. We hopen op een bomvolle kerk. 
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De gratis Boekenplank 

Beste dorpsgenoten, 

 

De meesten van jullie zullen gezien hebben dat er een 

gratis boekenplank is ingericht in de eierkeet. 

Het idee is als “My little free library”, elkaar gratis 

boeken doorgeven. 

Het is leuker dat goede boeken vaker gelezen worden 

dan dat ze verstoffen in een kast. 

Haal gerust een of meer boeken op, lees ze en geef ze 

daarna weer door. 

 

De regels zijn voorlopig: 

 

1. Leg boeken neer die je wilt doorgeven en zet voorin de 

datum en eventueel je naam en een tip. 

2. Neem een of een paar boeken mee die je wilt lezen, het is 

niet verplicht dat zelfde boek weer terug te leggen.  

3. De beheerders hebben het recht boeken te verwijderen 

die ongeschikt zijn of te lang liggen zonder opgehaald te 

worden. 
  

Voorlopig zijn Klaaske Lalkens, Biche Eleveld en Boudewijn ’t Sas de 

beheerders. 

 

Uiteraard mag je ook tijdschriften neerleggen. 

En zo kunnen we nog veel meer bedenken !! 

 

Maar eerst zijn we benieuwd hoe dit verder gaat, we hebben een leuke start 

gemaakt. 

 

Veel leesplezier.  

 

Boudewijn ‘t Sas 
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Lieve Woltersummers, 

Op 28 augustus, dit jaar precies 60 jaar geleden, hebben Jaap Kiel en ik elkaar ontmoet. Dit 

was bij de brug De klap in Lageland. Samen met een vriendin stonden we daar te praten en 

toen kwamen er 2 knappe kerels aan. We raakten aan de praat en van het een kwam het 

ander. Ik ben met Jaap getrouwd en mijn vriendin met zijn kameraad. 

 Jaap zijn vader, Wigbold Kiel, had sinds 1 mei 1935 in Woltersum een bakkerij. Deze 

bakkerij was gevestigd aan de K. de Boerweg, naast wat nu cafe De Witte Brug is. Toen we 

getrouwd zijn in 1958, is Jaap zijn vader gaan helpen. Wij hebben eerst in het huis naast de 

bakkerij gewoond. (Nu Fam. Wieringa) Maar toen Jaap de bakkerij over heeft genomen in 

1970, hebben we huizenruil gedaan en dus naar de bakkerij verhuist. 

Wij  stonden altijd klaar voor de mensen in het dorp. Door weer, wind en sneeuw. Met een 

sneeuwwinter kwam v.d. Laan met zijn trekker naar Woltersum. Om zo de mensen aan de 

andere kant van Woltersum, wat nu Overschild is, van brood te voorzien. Ik ben van de 

mensen gaan houden en toen we gestopt zijn met de bakkerij deed mij dit veel pijn. Maar 

de datum, 28 juni 2003 blijft me altijd 

bij. Geweldig hoe een aantal mensen 

deze mooie dag hadden geregeld. Dit 

staat allemaal op een dvd. Als ik nu 

daar naar kijk vind het nog steeds 

emotioneel. Al die mensen, kinderen, 

de reis en de sokken met inhoud. Dat 

is Woltersum.  

In 2009 is mijn man Jaap overleden en 

ben ik naar kerkpad verhuisd. Maar nu 

moet ik ons mooie dorpje verlaten. 

Het doet me heel veel pijn maar mijn 

gezondheid laat me beetje in de steek. Ik hoop toch nog wel dat ik nog jaren kan fietsen en 

nog veel richting het dorp kom.  

Ik woon sinds 10 oktober nu aan de: Marskramer 39 , 9791MB Ten Boer 

 

Groeten  van Aaf Kiel-Tammeling 
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Jeu de Boule 
 

De jeu de boule competitie zit er voor 2014 weer op. 

 

We hebben een hele mooie zomer gehad om te boullen. 

We spelen competitie, van april tot oktober, op de maandag avond.  

 

Op de woensdag (middag) en de zondag avond spelen we voor de lol en 

oefenen we.   

Nu zijn we op zoek naar nog wat nieuwe spelers, leeftijd maakt niets uit. Het 

spel is namelijk voor jong en oud. 

 

Jeu de boule ballen zijn aanwezig 

daarvoor hoef je het dus niet te laten. 

 

Kom gezellig eens bij ons oefenen, dan 

kan je vanaf  April al mee doen met de 

competitie. Dus kom gewoon langs op 

de jeu de boule baan.  

 

O, ja we beginnen zondag´s en op de 

maandag om 19.00uur  en op de 

woensdag middag vanaf 14.00 uur. 

 

Groetjes Janny Wiersema. 

 

 

Van de Redactie, 

 
We krijgen dikwijls de vraag  van mensen dat ze geen Tilproat in de brievenbus 

krijgen. Helaas kunnen wij daar niets aan doen. Dan moet u even contact 

opnemen met Ronald Weusten van Dorpsbelangen Woltersum. Het mailadres 

van hem is  rweusten@home.nl  Hij kan u verder helpen.  

 

Mocht u iemand weten die nog geen lid is, maar erg graag lid wil worden? 

Ook dan kan degene contact opnemen met Ronald.  

 

Er zijn er nog een aantal mensen, die hun contributie van dit jaar nog niet 

hebben betaald. Heeft u nog niet betaald? Doe het dan zo spoedig mogelijk. 
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Loket Leefbaarheid geopend! 
 

Op maandag 1 december is het Loket Leefbaarheid van NAM 

en Dialoogtafel geopend. Inwoners van negen gemeenten in 

Noordoost-Groningen kunnen bij dat digitale loket een 

bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten.  

Jacques Wallage van de Dialoogtafel en Martijn Verwoerd van NAM namen op 1 december 

de eerste aanvraag in Eenum in ontvangst.  

 

Dorpsbelangen Eenum overhandigde een plan om recreatiegebied ‘de Poortven’ aan te 

pakken. De bewoners vragen een bijdrage voor de aanschaf van fruitbomen en materiaal 

om het gebied op te knappen.  

 

De opening van het loket is een belangrijke eerste stap voor de invulling van het 

leefbaarheidsprogramma waaraan de Dialoogtafel werkt. Daarnaast biedt het loket ook een 

ingang voor het Leefbaarheid en duurzaamheid programma van NAM. 

 

Voor wie is het loket? 

 

Bewoners uit de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, 

Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum kunnen bij het loket een financiële bijdrage 

vragen voor een plan om hun dorp te verlevendigen.   

 

Wat zijn de regels? 

 

De maximale bijdrage voor een bewonersinitiatief is € 10.000. De plannen moeten draagvlak 

hebben onder bewoners en belanghebbenden. Ook moet het project bijdragen aan de 

versterking van samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met 

buurdorpen.  

Het is van belang dat het plan goed onderbouwd is. De initiatiefnemers zijn bereid zelf de 

handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren.  

 

Waar dien je een aanvraag in? 

 

Een plan indienen kan via de website van de Dialoogtafel: www.dialoogtafelgroningen.nl 

Daar staat alle informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen doen.  

Wie vragen heeft, of graag hulp wil bij het indienen van een plan, kan mailen naar: 

info@loketleefbaarheid.nl  

Maandelijks worden de aanvragen die zijn binnengekomen beoordeeld. De initiatiefnemers 

horen zo snel mogelijk na de beoordeling of zij op een bijdrage voor hun plan kunnen 

rekenen.  

Op de website van de Dialoogtafel komt een overzicht van projecten die geld hebben 

ontvangen. Behalve ter informatie is dit ook bedoeld om anderen te inspireren en op ideeën 

te brengen.  
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NAZOMER-FAIR: GESLAAGD EVENEMENT 

De dames van de Synchroon Zwem Club hadden er en hele bult werk aan in de 

voorbereiding. maar het resultaat mocht er dan ook zijn: op de laatste 

zaterdagmiddag van augustus kon Woltersum genieten van een uitermate gezellige 

Nazomer Fair. En, ondanks het feit dat zowat de hele maand verregend en te koud 

was, bleef het gelukkig (bijna) de hele middag droog en ging de temperatuur weer 

wat de hoogte in. Ach, natuurlijk regende het nog tijdens de opbouw van de markt 

(waarvoor de wederhelften van de dames van de SZC nog een pluim verdienen, want 

zij zorgden voor het zware werk), maar om 4 uur, toen de fair van start ging, was en 

bleef het droog, tot grote opluchting van de ruim 20 standhouders, die hun waar die 

middag aanboden. 

    

De SZC had dit evenement natuurlijk niet zomaar georganiseerd. Er moest weer wat 

geld in de kas van de club komen, en dit was een mooie gelegenheid om daar voor te 

zorgen. Door de catering in eigen hand te houden, konden de dames een financieel 

leuke slag slaan, met twee kraampjes, waar de dorstigen gelaafd en de hongerigen 

gevoed konden worden. En om de bezoekers in een goede stemming te brengen en 

te houden was er een gelegenheidsbandje met muzikanten uit de hele provincie, die 

met hun swingende funky muziek bij veel bezoekers een huppeltje in de loop wisten 

te veroorzaken. 
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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 

 

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

 
NAZOMER-FAIR: GESLAAGD EVENEMENT (vervolg blz 17)  

 

Als klap op de vuurpijl stond er om 7 uur ook nog een, volgens de flyer, spectaculaire 

modeshow op het programma. In de 

kerk werden de nieuwste trends voor 

komend najaar gepresenteerd door 

Irma Mode uit Appingedam, in 

samenwerking met Kuiper Schoenen 

uit dezelfde plaats. En ook hiervoor 

mochten de organisatoren zich 

verheugen op ruime belangstelling 

door het publiek. Na afloop van de 

modeshow konden de bezoekers nog 
even gezellig slenteren tussen de 

laatste kraampjes en toen was het 

alweer tijd om alles weer af te breken 

(natuurlijk, daar waren de mannen 

weer). En al weet ik, dat dit een 

eenmalige gebeurtenis was, toch zou 

ik zeggen dat dit initiatief zeker de 

moeite van het herhalen waard is. 

Tenminste, als het weer het toelaat… 

 

J.V.  
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Wees welkom in Winter Wonder Woltersum! 

Op vrijdag 19 december gaan we ons dorp omtoveren in een lichtjesdorp. 

Iedereen krijgt één waxinelichtje van de VVV we hopen natuurlijk dat jullie veel meer 

lichtjes buiten gaan zetten. Het is de bedoeling om vanaf 18.00 uur de lichtjes buiten te 

zetten. In het Diepje komen vuurkorven en die kunnen jullie zelf natuurlijk ook buiten 

plaatsen.  

Vanaf 18.30 uur kan iedereen zich verzamelen bij het café, daar vandaan gaan we in optocht 

met de kerstman in zijn slee door het dorp. De kinderen krijgen een fakkel mee. Bij 

terugkomst in het café is er een optreden 

van Bert Hadders en is er Glühwein en 

chocolademelk. 

Zin in een gezellig begin van de 

Kerstperiode? Kom dan op 19 december 

naar de Witte Brug en doe mee! 

 

VVV Woltersum 

Lisa, Terry en Addie 

 

Woltersum wordt massaal ‘Vriend van de bus’  

De Huifkar Woltersum organiseert een pendeldienst van en naar onze basisschool.  

Dorpsbelangen Woltersum heeft een bus aangeschaft. We vroegen u om “vriend” te 

worden van de bus. Daar gaf u massaal gehoor aan. Dat is hartverwarmend!  

Tijdens de eerste  ronde langs de deuren, hebben we al een bedrag van €1000.00 

opgehaald.  En dit bedrag groeit nog steeds! 

Sinds kort is er een rekeningnummer beschikbaar. Voor de 

mensen die dat hebben aangegeven is het nu dan ook 

mogelijk om hun bijdrage over te maken.  Zij zullen 

binnenkort een folder met het rekeningnummer 

ontvangen. 

Het is fantastisch om te merken, dat we in Woltersum echt 

samenleven. Samenleven begint vanuit iets over hebben voor een ander, van samen één 

willen zijn, waar iedereen ertoe doet. 

Daar werken we binnen ons onderwijs heel hard aan en het is fijn dat u daarin achter ons 

staat. 

Wilt u ook vriend worden van de bus, of wilt u meer informatie, stuur dan vrijblijvend  een 

mailtje naar:  vriendenvandebus@hotmail.com  We sturen dan een informatiefolder op. U 

kunt al vriend worden van de bus voor € 5,- per jaar, gedurende een periode van vijf jaar. 
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De Hobby van…  Janny Wiersema. 

 

Janny Wiersema werd 65 jaar geleden geboren aan de Hoofdweg in 

Woltersum, ze is dus een rasechte Woltersummer. Toen ze 15 jaar was, zijn ze 

verhuist naar de overkant van de Hoofdweg.  Toen ze trouwde met Jan Hulshof 

hebben ze wel 12.5 jaar in Ten Boer gewoond, maar toen haar ouders beiden 

kwamen te overlijden zijn ze in 1983 weer terug gekomen naar haar `stee´.     

Ze waren de derde generatie die het huis betrok.  

Janny had altijd al een voorliefde voor tuinieren en knutselen en in 2002 richtte 

ze samen met Agnes Tammeling  “De Hosta” op. Hier gaven ze workshops in 

een schuur, deze werd dan omgebouwd met tafels en stoelen en zo konden de 

mensen dan komen om te knutselen. Een paar jaar later werd  “De Hosta” 

opgeheven, maar Janny kon het niet laten en bleef de workshops organiseren. 

 

 
(foto: uit het foto album van Janny tijdens een workshop) 

 

Ditmaal in de garage, alles werd naar buiten gezet en hier werden dan gezellig 

onder het genot van een kop koffie de leukste dingen gemaakt.  

Janny moet het hebben van mond op mond reclame, want aan advertentie 

plakken doet ze niet. Meestal zijn het dan ook dezelfde 8 personen die komen.  
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vervolg De Hobby van… 

 

Altijd net na Sinterklaas is het een drukte van belang aan de Hoofdweg. Samen 

met haar zus, Greet Schipper, maken ze dan de mooiste creatie´s. Zo maken ze 

elk jaar voor het rode kruis een aantal kerststukken. Als er een kerstmarkt in 

Woltersum of omgeving is, gaan ze daar kerststukjes voor maken en die 

verkopen ze aldaar. En niet te vergeten, de verkoopkar voor bij de weg moet 

ook natuurlijk gevuld blijven. Ze bedenken alles samen, dus er word niet in 

boeken gekeken of copietjes gemaakt wat ze in de tuincentrums verkopen. 

Nee,  ze bedenken alles met zijn 2en.  

 

 
(foto: uit het foto album van Janny tijdens een workshop) 

 

Ook kijken ze of er iets nieuws moet worden gekocht.  Dit doet Janny nog 

steeds bij een bedrijf in Eelde. “We gaan ook wel eens naar de Action, maar 

dan heb ik niets unieks” zegt ze. “Al die dingen die je daar koopt, heeft de 

buurvrouw ook. Ik wil iets anders hebben, wat anderen niet hebben.” 

 

Maar ook dan is er een workshop. Samen maken ze altijd een paar weken voor 

sinterklaas eerst een voorbeeld en overleggen wat leuk is.  Op het moment van 

schrijven waren Janny en Greet bezig met een voorbeeld hiervoor te maken en 

het werd een ‘taart’.    

 

Helaas komt dit krantje te laat uit om de workshop aan te kondigen. Maar het 

is dus elk jaar net na 5 december dat ze deze houden. Wilt u meer weten? Bel 

janny dan even op of wip even bij haar langs.  
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Hier kan ook uw advertentie staan! 
Tel : 06-30125624 

 

Email : tilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nl        
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vervolg De Hobby van… 

 

Maar wie denkt dat knutselen Janny haar enige hobby is, die heeft het mis. Ze mag 

ook graag op de jeu de boulles baan een balletje gooien. Ze heeft op haar 65
ste

 

verjaardag een schildersezel gekregen, dus ook schilderen is een grote hobby 

geworden. “ik ben nog geen picasso, en zal ik ook wel niet worden, maar ik vind het 

zulks mooi werk!”. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ook van sommige 

schilderijtjes  maakt ze kunstwerkjes met knopen en andere kleine dingetjes.  

 

 
(foto: uit het foto album van Janny tijdens een workshop) 

 

Achter het huis gaat een enorme tuin schuil. Hierin staan vele fruitbomen. Dit doet 

ze samen met haar partner Henk, en hier hebben er een hele klus aan. Heel veel 

fruitopbrengsten verkopen ze in de kar voor het huis bij de weg voor een klein 

prijsje.  In de herfstperiode liggen er volop stoofpeertjes, zoete appeltjes, 

pompoenen en kalebassen.  

 

Ik wil Janny en Greet bedanken voor een hele gezellige middag. Eerst het kerststuk 

maken en daarna gezellig nazitten aan de grote keukentafel met een warm drankje. 

Ook ik heb een aantal dingen geleerd van hun wat ik eens zal gaan uitproberen.  

  

Lijkt het u ook leuk om met uw hobby in de Tilproat te komen?  

Stuur dan even een mailtje naar tilproat@ziggo.nl  

of bel me even op  06-30125624.  Dan maken we even een afspraak. 

                                                                                                                           T.S. 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 
19-dec VVV Winter Wonder Woltersum (zie ook blz 19) het hele dorp vanaf 18.00 uur 
20-dec De Witte Brug vrij kerstklaverjassen vanaf 20.00 uur  Café 20.00 uur 
22-dec OBS De Huifkar  Kerstvakantie 22-12-2014 t/m 04-01-2015 Woltersum Vakantie 
24-dec Kloosterkerk Gem. Kerstnachtdienst  ds. E.Posthumus Meyjes Kerk 20.00 uur 
24-dec De Witte Brug The Jump Inn drive in show DJ Fokko van Dijk Café 22.00 uur 
26-dec De Witte Brug Kerstdiner entree volw: €15,- kinderen: €7,50 Café 16.30 uur 
31-dec De Witte Brug Oudjaarsborrel Café 16.00 - 19.00 

1-jan De Witte Brug Nieuwjaarsfeest Café 01.00 - 04.00 
10-jan OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum vanaf 10.00 uur 
11-jan cult. commissie  Koor de Lagelanders entree €5,- Kerk 14.30 uur 
17-jan De Witte Brug vrij klaverjassen vanaf 20:00 uur Café 20.00 uur 
31-jan OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum vanaf 10.00 uur 
31-jan Toneelvereniging Old Egypte speelt "Hoe jonger, hoe gekker" Dorpshuis 19.30 uur 
7-feb Toneelvereniging Old Egypte speelt "Hoe jonger, hoe gekker" Dorpshuis 19.30 uur 

21-feb OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum vanaf 10.00 uur 
21-feb OBS De Huifkar  Voorsjaarsvakantie 21-2-2015 t/m 01-03-2015 Woltersum Vakantie 
21-feb De Witte Brug vrij klaverjassen vanaf 20:00 uur Café 20.00 uur 
28-feb De Witte Brug Rocknight Café 20.00 uur 
1-mrt cult. commissie  Los Hermanos  entree €5,- Kerk 14.30 uur 

14-mrt OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum vanaf 10.00 uur 
20-mrt cult. commissie  Mijn tweede met NNT en Marcel Hensema Kerk 14.30 uur 
21-mrt De Witte Brug vrij klaverjassen vanaf 20:00 uur Café 20.00 uur 
28-mrt De Witte Brug Optreden van MOOI WARK Café 20.00 uur 

11-apr OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum vanaf 10.00 uur 
12-apr cult. commissie  Marita Flamingo entree €5,-  Kerk 14.30 uur 

7-jun cult. commissie  knight susan ska band entree €5,- Kerk 14.30 uur 
          

 
Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen. 

Iedereen die iets organiseert geeft het door.   

e-mail: tilproat@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-30125624 
 

 
Onder het mom:  Durf te vragen. 
 
Wie O Wie heeft er nog een damesfiets zonder versnellingen en handremmen in de schuur 
staan en doet er niets mee? Dan houd ik mij aanbevolen, want mijn Krantenloop (Tilproat) 
fiets heeft het bijna begeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ina Blink-Bakker.  
 
Telefoonnummer: 06-12371187 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
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Hallo allemaal, 
  

Nog eventjes en we zitten alweer aan de oliebollen en appelflappen. Het is een hele 

gezellige, maar ook drukke tijd voor ons op de peuterzaal. Op het moment zijn we bezig met 

het maken van kerstknutsels: rendieren, kerstbomen en het schilderen van glazen potjes. 

Volgende week komen alle ouders om samen met hun kindje een kerststukje te maken, erg 

leuk! Onze klas is mooi versierd door een aantal moeders, die zichzelf de 

decembercommissie noemt. Zij 

hebben ook de inrichting van 

Sinterklaas op zich genomen. 

Prachtig, de peuters konden zich 

heerlijk uitleven bij de haard en de 

stoomboot. Op drie december heeft 

zwarte piet ons een bezoekje 

gebracht. Sommige peuters vonden 

het eerst een beetje spannend, maar 

dat gevoel was snel over! Ze hebben 

allemaal erg hun best gedaan om 

een pietendiploma te verdienen, 

hiervoor moesten zij klimmen, 

klauteren, bouwen en mikken. 

Gelukkig deden onze kleine pietjes 

het uitstekend en kon zwarte piet de 

pietendiploma’s uitdelen. Hij had 

niet alleen de diploma’s bij zich, 

maar ook cadeautjes. Dorpsbelangen 

heeft ons een financiële 

ondersteuning gegeven voor het 

pietenfeest. Daar zijn wij natuurlijk 

ontzettend blij mee, evenals met alle 

gaven en giften, want nog steeds 

krijgen wij geen subsidie......!  

 

Met Sint Maarten hebben wij een optocht door Woltersum gelopen en zijn wij bij 

verschillende mensen aan de deur geweest om onze lampion te laten zien en om te zingen. 

Een leuke traditie, die wij zeker gaan voortzetten! Leuk voor jong en oud.... 

  

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met een tweede peutergroep op 

de maandagmiddag/donderdagmorgen. Deze groep zijn wij gestart om de wachtlijst op te 

heffen. Inmiddels zitten er zes peuters in deze groep, we kunnen nog wel enkele kinderen 

erbij gebruiken! Voor meer informatie zie onze website www.stichtingkleinevrienden.nl 

 

Tijmon, Arnold, Sven, Noah, Pieter, Mark, Ruben, Rogier, Swen, Froy, Jorn, Jelte, Jitte, Melize, 

Noemi, Sarah, Anouk, Kaia, Tessa, Sofia en Hayley wensen iedereen hele fijne, warme, 

gezellige feestdagen en een gelukkig 2015! 

 

 Groetjes van juf Maaike 
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COMMISSIE PLUSFONDS DIJKPARK 

De versterking en verbreding van de dijk langs het Eemskanaal gebeurd met baggerspecie. Ondanks 

alle voorzorgsmaatregelen zullen de bewoners in het gebied hiervan enige overlast ondervinden. Het 

waterschap en de provincie hebben samen ter compensatie van de overlast € 250.000,-- beschikbaar 

gesteld. Dit bedrag, het zgn. ‘Plusfonds’, is bedoeld voor de financiering van ‘plusvoorzieningen’, 

voorzieningen waar de bewoners direct iets aan hebben. 

De gemeenteraad heeft besloten dat de dorpen Garmerwolde en Woltersum ieder over 25% van deze 

middelen kunnen beschikken . Dit komt neer op € 62.500,-- per dorp. Met dit geld kunnen ideeën die 

een breed draagvlak hebben geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd.  

Over de besteding van de middelen van het fonds besluit het college van de gemeente Ten Boer. Het 

college laat zich adviseren door een commissie, de Commissie Plusfonds Dijkpark, die bestaat uit een 

vertegenwoordiging van de gemeente Ten Boer en bewoners uit het plangebied. De twee 

vertegenwoordigers uit Woltersum zijn Henk Bothof van Dorpsbelangen en Addie Dost als 

dorpsbewoner.  

 

Het college zal alleen in uitzonderingsgevallen (en dan gemotiveerd) afwijken van het advies van de 

commissie. 

Hebt u een wens of idee om het wonen in uw dorp nog prettiger te maken? Dan kunt u door middel 

van dit formulier uw idee/wens indienen. Dit kan tot 1 januari 2015. 

 

Dorp :   ………………………………………………………………   

Titel (naam) van uw idee  ………………………………………………………………  

Korte omschrijving idee of project  
(een uitgebreide omschrijving van het idee kan in een bijlage meegestuurd worden of op een later tijdstip worden opgevraagd) 

 

 

 

Wat wilt u met het idee bereiken? 
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 Omschrijving van de kosten  
(een uitgebreide begroting of offerte kan als bijlage meegestuurd worden of op een later tijdstip toegevoegd) 

 

 

 

Hoe kan het plan in de toekomst ‘onderhouden’ worde n?  
(geef hier aan hoe u denkt dat uw idee kan worden onderhouden en blijft voortbestaan, ook nadat het is gerealiseerd) 

 

 

 

 

Eventuele vragen / opmerkingen / bijzonderheden  
(geef hier aan als u hulp wenst bij het uitwerken van uw idee) 

 

 

 

Aanvrager 

naam  ……………………………………………………………………………………………….. 

adres ………………………………………………………………………………………………… 

postcode en plaats …...……………………………………………………………………………. 

telefoonnummer…………………………………………………………………………………….. 

functie en organisatie (indien van toepassing)………………………………………………….. 

email adres…………………………………………………………………………………………… 

Voor nadere informatie kun je bellen met Henk 0626192176 of Addie 0638610421. Wil je een 

digitale versie van dit aanvraagformulier mail dan dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 

U kunt dit formulier indienen bij:   

Commissie Plusfonds Dijkpark, t.a.v. mevr. W.Lambeck, Postbus 7, 9790 AA  Ten Boer of per mail 

w.lambeck@tenboer.nl 
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Bloasmeziek. (door Luuk Houwing) 

 

Toencentrum Job Ketoen wol van t haarfst de webwinkels n poepke roeken 

loaten. Heubultjebuurster toentjelu konden tegen inraal van heur olle 

bladbloazer 50% körten kriegen op n apperoat mit ale nijmoodse toeters en 

bellen. Ain dij nait in t bezit was van n old overjoareg kreng kreeg 40% körten 

en dat aal onder volledige gerantsie en service. t Reseltoat loog der nait om. t 

Was n störmloop bie ons toen-centrum. 

 

Ko Joager dij joar in joar oet mit zien bladhaark in de weer west haar, luit dat 

lokkertje nait lopen. Elk joar kwam der meer blad van zien hoogstam appel –en 

perebomen noar beneden dwarreln en hai wer der nait jonger op. 

Ko haar bie Job gain haalf  waark levert. Ons kent ons in Heubultjeburen. Ze 

bluizen baaident ja op de bugel bie de Heubloazers, zodounde … Ko wer de 

trötste bezitter van de zwoarste motorbloazer oet Job zien veurroad mit doar  

veur nop bovenop oorbeschaarmers en droagzelen. 

 

Mit zien nije aanwinst was e nog gain vief 

menuten aan loop in zien appelhof, dou bie 

buurvraauw Riekje Raamp aan aander zied 

van  d  heeg de emotsiestoppen deursluigen. 

Ze smeet heur haark vot en runde mit handen 

veur d oren schuur in, woar Hinnerk Raamp 

mit n biel de holtveurroad op kookkachel-

moat muik. 

,, k Wor stoapelmesjokke van dat lewaai, 

Hinnerk,”jammerde ze.,,heur dij Ko Joager 

toch ais roazen. As dat gehoel onze 

aanstoande partisipoatsiegolf inludt, wol ik 

geern n roedel grieze wolven op hom lös 

loaten. Mor ja,wolven loaten zuk hier 

verlopeg nog nait zain, dus laive Hinnerk, dou mie n plezaaier, kroep deur d 

heeg mit dien biel en kap de stroomkoabel van dij bladbloazerterrorist aan 

flisters.” 

Hinnerk gnees wat dommeg;,, Laiverd veur die goa t deur t vuur, dat waist,mor  

in dit geval het dat totoal gain zin. Mien geoefend oor heurt ja n motorbloazer, 

vandoar.” 

Het geroas bie buurman Ko ging nog uren deur en Riekjes haark  bleef 

waarkloos. Zaizulf lag mit watjes in d oren onder n wollen deken in de bedstee. 

Deuren dicht. 
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 Vervolg blz. 33 Bloasmeziek. 

 

Dou t bie Ko Joager tegen etenstied stil vol kreeg Hinnerk Raamp ook zin aan 

wat moagvullen en luip keuken in. Gain etenslucht, gain Riekje. 

Op de duur von e heur in de bedstee.,,Goa ais even bie mie op raand van ber  

zitten Hinnerk en luster. Heb ik geliek as k beweer, dat aal dij bladbloazende 

lewaaimoakers seku energieverslinders laai en a-sosioal binnen?. Haarken is 

toch honderd moal gezonder en wat 

achtergebleven blad onder hegen en 

stroeken helpt de vogels de winter deur.”  

 

Hinnerk haar gain keus. Hai gaf Riekje groot 

geliek, mor t gros van de Heubultjebuursters 

vuilt zuk nait aansproken. Boetendes   

t grootste lieden staat Riekje Raamp nog te 

wachten. Onze dörpsfanfare het ale 

twaidehands bladbloazers van Job Ketoen 

overnomen. Mit wat goatjeboorderij en 

stopwaark willen  de Heubloazers tegen 

midwintertied mit heur bladbloazersorkest de Boerhoornbloazers van Veele 

onder t mous speulen. Wat desibellen aangaait zel heur dat veurvast lukken 

ook. Vandoar Riekje, duuk de bedstee mor weer in. 

 

                                                                                                      Luuk Houwing 

 

Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..    
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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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Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)    
 

 

 Giovanni en leanne vonden het heel leuk. 

Dat de sint er was. 

Giovanni hat een goocheldoos gekregen. 

En leanne hat een nagellakstudio gekregen. 

Wij deden een mop  

Joachim en thijs  

Sinterklaas  is  op  school  gewweest en hat 3 pieten mee . 

Hij kwam met ons mee met de hele school mee . 

En hij was  droevig  en ondertussen .  

Deeden we pepernoten binggo en als je binggo hat mog je de 

pepernoten  

Opeten. en de pieten waren aan het werk en ze wouden niet ? mee . 

Maar we zongen liedjes gezongen en toen gigen ze mee .  

En joachim kreeg een pop die kan schieten . thijs kreeg domino . 

En we deden .  zwartepieten stijl en armin en thijs en kris deden 

moppen tromel. 

En joachim dee linker been rechter been . en joachim is naar sint 

gelopen  

Kreeg een cado .en thijs  ook . 

En joachim en thijs vonden het heeel !!! leuk . 

van joachim en thijs . 
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Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..(groep 6, 7 en 8)(groep 6, 7 en 8)(groep 6, 7 en 8)(groep 6, 7 en 8)    
    
    
 

 

Ons Sinterklaas feest. 

 

Toe we op school kwamen, was de Sint er natuurlijk weer eens niet. We moesten 

met de hele school het dorp in om hem te gaan zoeken. Toevallig was die bij de 

zorgboerderij, waar de Sint op een bankje voor het huis zat.               De pieten 

waren natuurlijk hard aan het werk op de boerderij, hout zagen, paarden eten 

geven en zelfs waren ze POEP aan het scheppen! Ze vonden het zo leuk, dat ze 

niet meer weg wilden.  We konden ze alleen mee krijgen door liedjes te zingen. 

Uit eindelijk wilden ze wel mee, want ze vonden het toch ook wel weer gezellig. 

Nadat we ze hadden verwelkomd op school,  gingen we de surprises uitpakken. 

We gingen net als vorig jaar met een dobbelsteen dobbelen, en wie er als eerste 

zes gooide, mocht zijn surprise uitpakken. Er waren prachtige surprises onder 

andere die van Patrick, Dylan, Asher en Annalyn, eigenlijk was elke surprise wel 

mooi. Patrick had een caravan gemaakt van hout. Hij won de prijs van de mooiste 

surprise. Ook de laarzen van Asher en Dylan met zijn konijn en Annalyn met een 

taart wonnen ook een prijs.  

Op het eind van de ochtend komt de Sint ook nog even bij ons in de klas. Er 

waren heel veel kinderen die iets opvoerden voor de Sint. Er werd heel veel 

gedanst en gelachen . De zwarte pieten deden volop mee, ze dansten en ze 

swingden.  

Het was een supergezellige dag en iedereen was tevreden met zijn cadeautje. 

’s Middags mochten we spelletjes meenemen en ook dat was leuk. Ik heb 

stratego gespeeld want dat spel had meester meegenomen. 

 

Groetjes Ascher, groep 7. 
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Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum…..(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)    
    
 

kris en Marijn vonden het weer een leuk feest.                                 10-12-2014 

Kris heeft twee hele leuke schiet poppetjes gekregen. 

Marijn heeft een goocheldoos gekregen. 

We merkten dat er altijd iets aan de hand was met sinterklaas. 

Dit jaar was hij bij de zorg boederij 

We zaten heel vlug vol van de pepernoten. 

En die waren zoals altijd heel lekker.   

  

 

              Marijn, Kris 

 

Pascal en Armin zijn dol op de sint. 

 armin heeft een stoere pop gekreegen en pascal heeft  

domino  gekreegen . 

En sinterklaas hat 3 pieten mee 

En we dede zwartepieten stijl en  pascal hat ook linker been 

regter been gedaan 

En het was heel gezeleg 

van pascal en armin.  
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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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Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum….. Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum….. Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum….. Door de kinderen van OBS de Huifkar Woltersum….. (groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)(groep 3, 4 en 5)    
 

 

Simon en britt  vonden het heel leuk dat sinterklaas  

Op school is gekoomen. Britt heeft een barbie pop gekreegen 

En simon had domino  gekreegen.  en de heele klas 

Dee linker been regt been .en we vonden het heel leuk 

Van simon  en britt. 

 

Sint 

Maik en wilke en indy vonden het heel leuk dat  

De sint er was. 

Iedereen kreeg cadeuatjes en pepernooten.   

De meeste deede een dansje. 

En er waren 3 pieten.  

Soms deede ze een mop.  

Maik deed een mop. en indy kreeg miniestek  

En wilke ook. Maik kreeg domino. 

 



 

44 Tilproat 

Na 15 jaar een vertrek van de familie Bothof uit Woltersum … 
 

Al een tijdje loop ik, Saskia, met veel weemoed door het dorp. De laatste zomer, de laatste herfst, de 

laatste winter en ik geniet nog steeds met volle teugen van de vele variaties van heldere avonden, 

mistige dagen, geurende gewassen, knorrende varkens, de maaiende boeren, de koeien, de mensen 

en kinderen … 

Begin dit jaar hebben we als gezin besloten om Woltersum na 15 jaar te gaan verlaten en te 

verhuizen naar de stad Groningen. Dit besluit is vooral gebaseerd op de groei en ontwikkeling van 

mijn administratiekantoor Buro 

Bothof. Daarnaast liggen de 

activiteiten van de meiden en 

ook die van onszelf steeds meer 

in de stad. 

Met plezier heb ik de afgelopen 

jaren met enige regelmaat 

stukken geschreven voor de 

Tilproat. En ook nu leek het mij 

goed en leuk om een ieder op de 

hoogte te brengen van onze 

plannen. Maar ook om iedereen 

in Woltersum te bedanken voor 

een mooie tijd, de afgelopen 15 

jaar! 

 

 

Hoe zijn we in 2000 in Woltersum terecht gekomen? 

Op 31 december 1999 reed ik samen met mijn dochter Joram (3,5 jaar), mijn hondje Wika en twee 

katten en een overvolle verhuisbus weg uit het centrum van ’s-Hertogenbosch naar de vereniging 

Boschbeu in de Ommelanden van de stad Groningen. We werden op 1 januari 2000 wakker aan de 

Laanweg 7 in Overschild. Zo’n 3 weken later kwam Henk uit Amsterdam op visite op mijn nieuwe 

adres en hij is niet meer vertrokken … 

Maar een vegetarische woongroep dat zag Henk niet zitten en met dochter Joram op de 

peutelspeelzaal in Dorpshuis De Bongerd leek Woltersum een logische stap. In september 2000 

kregen we de sleutel van onze huurwoning aan de Dobbestraat 31 in Woltersum. Een groot huis met 

een voor- en achtertuin, in de gezelligste straat van het dorp! Een dorp met een kroeg, een 

basisschool en een rijk verenigingsleven. Weg uit de stad, weg uit de anonimiteit en midden in een 

sociale gemeenschap waar we ons al snel thuis voelden. Vol verwondering over alle activiteit zijn we 

van alle verenigingen die aan de deur kwamen lid geworden. En toen voor ons de eerste kermis in 

2001 neerstreek in de Dobbestraat was dat voor ons een ware belevenis, er stond ineens een 

oliebollenkraam recht tegenover ons raam!  We keken onze ogen uit en genoten met volle teugen! 

Een bakker om de hoek met iedere vrijdag heerlijke warme broodjes, de familie Schoonveld met een 

postagentschap en altijd brood in de vriezer, een rijdende winkel, en wekelijks de groente-, vis- en 

patatboer door de straat. En plezier hebben gehad in Café de Witte Brug, op de feesten in Dorphuis 

De Bongerd, de met Schoolfeesten en andere activiteiten. En we genoten van de ruimte en vrijheid 

om de deuren niet op slot te hoeven doen en je veilig te voelen in een vriendelijke omgeving waar 

iedereen elkaar groet. Heerlijk! 

 

Aan de bak in het Noorden … 

Al onze zekerheden achterlatend in Brabant en Amsterdam op zoek naar werk en bezigheden hier in 

het noorden. Henk kwam al snel bij het Noorderzon Performing Arts Festival terecht en ik rommelde 

wat met publiciteitswerk en bonnetjes. In Veendam heb ik mijn opleiding tot boekhouder gedaan en 
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in 2003 ben ik in de bijkeukenvan nummer 31 een administratiekantoor begonnen, Buro Bothof. 

Nooit gedacht dat ik als opgeleid Sociaal Cultureel Werker zoveel plezier zou hebben met cijfertjes 

en bonnetjes … Maar de combinatie van administratie en het stimuleren van zelfstandig werken van 

de klanten vind ik echt geweldig.  Ik heb dus nog flink wat jaren doorgestudeerd om de vele vragen 

rond boekhouding en belasting van klanten te kunnen beantwoorden. 

 

Actief in Woltersum, leuk! 

Eind 2002 is onze dochter Luc geboren in Woltersum en zat Joram met veel plezier hier op de 

basisschool. Langzaam aan raakten we steeds 

meer betrokken bij de vele verenigingen in 

Woltersum. Dat begon met het mede organiseren 

van het jaarlijkse Zomerkampje bij de molen de 

FRAM. Daarna ben ik betrokken geraakt bij 

Jeugdsoos de Kar en heb ik samen met enkele 

andere ouders en de jongeren het jeugdhonk 

achter op het sportterrein opgeknapt. En met 

hulp van de familie Lalkens hebben we de 

stoeptegels langs het voetbalveld naar de Kar 

gelegd. Helaas zijn er niet vele jaren in de Kar 

geweest en met alle vernielingen, de Gemeente 

Ten Boer heeft deze containers opgeruimd. 

 

Ondertussen groeide Buro Bothof en ons netwerk in en om de stad Groningen. En in 2004 zijn we 

ons gaan oriënteren op een ruimere woning. We hebben huizen bekeken in Kantens maar voelden 

ons toch wel erg thuis in Woltersum. En op dat moment werd het plan voor zeven 

nieuwbouwwoningen in de Dobbestraat gepresenteerd! Een unieke kans om het wonen en werken 

aan huis samen met twee jonge dochter te combineren. En in de leukste straat van Woltersum te 

blijven! Met veel plezier zijn we in september 2005 zo’n 25 meter verhuisd in de Dobbestraat van 

nummer 31 naar nummer 14. Een heerlijk ruim huis met een grote woonkamer, een extra 

slaapkamer en een kantoor voor Buro Bothof.  En zo konden we toch ook een mooi oogje blijven 

houden op buurman Bouwman met zijn enige zoon Geert in Brabant en kon ik me samen met Irene 

Dost, als eerste vrouwelijke dragers, melden bij de begrafenisvereniging Woltersum. In die begintijd 

heb ik veel geleerd over de historie van Woltersum van Jan Dijk, Jan Engel en de andere oudere 

heren uit het dorp. Ik blijf het een bijzondere en dankbare taak vinden om hier mijn steentje aan bij 

te hebben mogen dragen! 

 

Toen ik in 2011 mijn 40e verjaardag vierde met een geweldig feest in Dorpshuis De Bongerd heb ik 

voor mijn gevoel afscheid genomen Harmke Ruben die bijna 40 jaar het beheer van het dorpshuis 

had gedaan. Want wat er een jaar later gebeurde in het dorpshuis vond ik erg dramatisch voor het 

hele dorp. In opdracht van de toenmalig voorzitter van het dorpshuis Gerrit Schuurhuis kreeg ik de 

opdracht om de penningmeester, Willy van 

Dellen, te controleren. En we weten allemaal 

wat daar de uitkomst van was … Een ramp 

voor het dorpshuis en daarmee voor het hele 

dorp! 

Maar met heel veel enthousiaste zijn we toen 

met een kleine groep initiatiefnemers een 

grote actie, die een heel jaar voortduurde, 

voor ons dorpshuis begonnen. Woltersum Wil 

Wel, een in mijn ogen geweldige en zeer 

geslaagde actie waar het hele dorp en 

omgeving zich voor heeft ingezet.  
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Samen met het winnen van De Vonk van Ten Boer hebben we gezamenlijk een groot deel van het 

financiële gat kunnen dichten en een mooie tent voor evenementen en activiteiten kunnen 

aanschaffen! 

 

En Woltersum is ondertussen bekend in heel Nederland! Begin 2012 werden we geëvacueerd  

omdat de dijk van het Eemskanaal zou kunnen breken. Een surrealistische en beangstigende ervaring 

was het om niet zo maar meer in je huis te mogen en je te realiseren wat de gevolgen van zo’n 

doorbraak kunnen zijn … Om deze reden heb in eind 2013 een computerserver voor het werk van 

Buro Bothof in de stad laten plaatsen, ruim buiten het risico gebied! 

 

Ontwikkeling Buro Bothof & kleine meisjes worden groot … 

Door de jaren heen heb ik nog verschillende administratieve en fiscale opleidingen gedaan en ben ik 

inmiddels afgestudeerd als belastingconsulent. En ondertussen is Buro Bothof aardig gegroeid en in 

de jaren 2010, 2011 2012 hanteerde ik zelfs een klantenstop. Maar het werk werd daarmee niet 

minder … Dus eind 2013 heb ik, na lang wikken en wegen, besloten om werkgever te worden en 

twee medewerkers aangenomen en met veel plezier hebben we het afgelopen jaar samengewerkt.  

We werken zeer flexibel en we stimuleren zelfwerkzaamheid maar met een groeiend aantal klanten 

groeien ook de werkuren voor mijn twee medewerkers. En van hieruit ontstaat een steeds groter 

wordende behoefte en noodzaak van een vaste uitvalsbasis, een kantoor in de stad. Een plek waar 

de klantdossiers centraal bereikbaar zijn en waar er voldoende ruimte is voor drie bureaus. 

En onze beide meiden, Joram en Luc, zijn inmiddels van de basisschool af en fietsen nu beiden 15 

kilometer op en neer naar de 

stad voor school. En zeker 

Joram, die inmiddels 18 jaar 

is, en al ruim 6 jaar fietst, wil 

erg graag naar de stad. 

Dichter bij school, dichter bij 

scouting, dichter bij vrienden 

en het uitgaansleven … En op 

deze manier blijft ze nog net 

iets langer thuis wonen, leuk! 

 

Finse School 

En deze ruimte hebben we gevonden in de Finse School in Groningen. Eind juni 2014 kwam een 

geweldige woon-werk locatie op ons pad en we hopen dan ook voor de zomer van 2015 onze intrek 

te kunnen gaan nemen in de Finse School aan de Helperwestsingel 98 in Groningen. Een monument 

van de Groninger Monumenten Fonds (GMF) waar we heerlijk kunnen wonen en prima uit de voeten 

kunnen met het personeel dat 

Buro Bothof eind 2013 

aangenomen heeft. 

En een bijzondere locatie die we 

samen met GMF weer 

toegankelijk willen maken voor 

publiek, zodat we toch minimaal 

twee keer per jaar aan de hand 

van dit bijzondere gebouw uit 

1950 kunnen vertellen over de 

geschiedenis en de wederopbouw 

van Groningen net na de tweede 

wereld oorlog. 
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Hoe komen we nu weg uit Woltersum? 

Het is niet makkelijk om uit Woltersum te vertrekken met een koopwoning met schade, in een 

bevingsgebied van de NAM naast het Eemskanaal. Een nieuwbouw woning van nu bijna 9 jaar oud, 

met een gereserveerd potje  voor schadeherstel. 

De onzekerheid over het waardeverlies bij verkoop en de onzekerheid over de compensatie die de 

NAM gaat bieden op basis van de regeling waardedaling? En het voorstel dat de NAM heeft gedaan 

in de eerste 24 zaken compensatie waardedaling stemmen niet echt positief. 

Over de ontstane situatie zijn we nu in gesprek met een casemanager van de commissie bijzondere 

situaties en niemand weet nog wat hier de uitkomst van zal zijn … 

En dat is de reden dat er nog geen bord Te Koop in de tuin staat, we verwachten dit nu 1 februari te 

doen. En dan hopen we na al die fijne jaren in Woltersum het dorp ook op een fijne manier te 

kunnen verlaten. 

 

Wat laten we achter en wie neemt het over … 

Een lekker ruim huis met vele mogelijkheden! Een huis met heerlijke vloerverwarming, een 

schuifpui, een tweede badkamer en drie WC’s. Een woning met extra ruimte waar je met 

beperkingen toch zeer ruim gelijkvloers kunt wonen. Of een woning, die heel hip, als 

kangoeroewoning (je vader of moeder aan huis) kan worden gebruikt. Of een woning met gewoon 

een heerlijk kantoor of extra hobbyruimte! 

 

Met ons vertrek uit Woltersum verlaat ik ook de begrafenisvereniging en ik heb hier nog twee 

complete pakken hangen. En ik weet ook dat de begrafenisvereniging wel nieuwe dragers (man of 

vrouw) kan gebruiken. Als je denkt dat dat iets voor je is dan kun je je melden bij Sien Steenhuis. 

 

Er bestaat ook nog steeds een Stichting De Kar voor de jeugd van Woltersum met zelfs nog enig 

saldo in kas en een actieve bankrekening. Voor deze stichting sta ik op dit moment nog als voorzitter 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wie zou dit van mij willen overnemen? 

Op dit moment wordt de bankrekening van De Kar gebruikt door Stichting Vrienden van de bus voor 

de basisschool. Het zou ook een oplossing kunnen zijn om de restanten op de bankrekening te 

schenken aan deze stichting? Wie er ideeën over heeft mag zich melden! 

 

En Henk zal dit voorjaar zijn functie als bestuurder van de stichting Dorpsbelangen gaan overdragen. 

En daarmee ook zijn activiteiten in Woltersum beëindigen. 

 

Bedankt! 

En zo zijn jullie op de hoogte van onze situatie en willen 

we jullie bedanken voor de vele fijne jaren wat we hier 

in het mooie Woltersum hebben mogen wonen. 

Woltersum zal voor altijd in ons hart blijven zitten. En ik 

blijf graag nog lid van de toneelvereniging en als Buro 

Bothof blijf ik nog graag lid van de Euroclub! 

 

Iedere avond loop ik met de hond en kijk naar de 

lichtgloed van de stad Groningen, daar ligt voor ons de 

toekomst! En als ik dan weer terug loop geniet ik van de 

silhouetten van het mooie Woltersum met de geweldige 

verlichting van de kerstboom op de FRAM!  

 

Voor nu wensen we jullie allemaal fijne feestdagen en 

een zeer voorspoedig 2015! 

 

Henk, Saskia & Luc Bothof & Joram Jansen 
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Lieve Ingrid en Rene, 
 

Nu is het definitief! Dit is de laatste “Tilproat” die jullie hebben gemaakt.  

Ingrid, jij hebt altijd gezegd: “Als ik 70 word dan stop ik ermee”, maar een opvolger was 

moeilijk te vinden. Maar na lang praten heb je ons toch zover gekregen dat wij het gaan 

doen. Jij hebt dit krantje vele jaren gemaakt, eerst als gewoon redactielid, maar later 10 

jaar als hoofdredactrice. Ook heb je een aantal jaren het krantje in Woltersum bezorgd.  

Dit doen jullie nog steeds in de buitenwijken. Het brengen en halen van het krantje deden 

jullie belangeloos. In het begin zaten jullie dagen te plakken en knippen om er een mooi 

exemplaar van te maken. De mensen denken dat het zo makkelijk is, maar wij weten nu 

ook beter.  

 

Ik wil toch ook nog even noemen: De Tilproat watersnoodeditie in 2012 die maar liefst, 

dankzij jullie en de inzenders, 132 pagina`s telde. Deze hebben we samen gemaakt met een 

lach, maar ook met tranen van al die mooie en ontroerende verhalen. En dan het kleine 

feestje in Cafe de Witte Brug met de uitreiking van dit boekje. Jij genoot ervan. De Tilproat 

is toch een beetje jou kindje geworden en daar doe je niet zo gemakkelijk afstand van.  

Robert en ik hopen dat wij aan jullie verwachtingen voldoen en dat jullie nu kunnen gaan 

genieten van al jullie vrije tijd, en niet te vergeten de boottochten door Europa. Ik wil jullie 

nogmaals bedanken voor alle Tilproatten door de jaren heen.  

En bedankt voor jullie steun en hulp die we hebben gekregen van jullie.   

 

Maar ik wou dit niet zomaar voorbij laten gaan, dus een aantal mensen hebben een 

bedankje in de krantje geschreven voor jullie. En ik had als verrassing de kerstbus 

ingeschakeld van RTV Noord, deze is 13 december bij jullie geweest en ik heb jullie namens 

het dorp iets aangeboden. Dit word op kerstavond 24 december 2014 uitgezonden bij RTV-

Noord.  
 

 

Robert, Tineke en Thijs Smit. 
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Een woord van dank! 

Namens de culturele commissie, maar zeker ook vanuit mezelf is een woord van respect en 

van dank zeker op zijn plaats. 

Het is een hele opgave om iedere keer een Tilproat van de grond te tillen! Ingrid, geweldig 

hoe je dat steeds weer voor elkaar kreeg. Vooral om anderen te stimuleren en te motiveren 

om op tijd met een bijdrage te komen. De stukken die jezelf schreef ontelbaar! 

Bedankt voor de aandacht die de activiteiten om en in de kerk van jou kreeg in de Tilproat. 

Om eerlijk te zijn is Tilproat het enige blad dat ik van kaft tot kaft lees.  

Dat kun je als een persoonlijk compliment opvatten! 

 

Boudewijn ’t Sas. 

Ingrid en René: hartelijk dank 

voor jullie goede zorg en bijdrage aan 

vele jaren Tilproatplezier  

 

Hartelijke groet van Tycho, Maaike en de twijgjes. 

Beste Ingrid, 

Wij als culturele commissie willen je heel erg bedanken voor je inzet bij de Tilproat. 

Jij hebt al die jaren regelmatig onze optredens bezocht en leuke en enthousiaste stukjes 

voor het dorpskrantje geschreven. Mooi dat je dat altijd deed.  

Heel erg bedankt voor al je inzet al die jaren!  Geniet van je vrije tijd. 

Inge 
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INGRID BEDANKT!INGRID BEDANKT!INGRID BEDANKT!INGRID BEDANKT!    

Ruim 10 jaar geleden, toen Rene Stayen nog voorzitter van de dorpsvereniging was en ik secretaris, zijn 

Ingrid en ik begonnen aan een computercursus in Ten Boer. We waren allebei toen nog bang dat we, op 

het verkeerde knopje duwend, de hele computer zouden kunnen ontregelen. Echte digibeten, dus. 

Ing was vroeger secretaresse geweest en zeer behendig op het toetsenbord. Dat gaf haar een 

voorsprong op de rest van de cursisten.  

We hadden gelukkig allebei voldoende “ snot boven de ogen”, zoals dat zo mooi in het Gronings gezegd 

wordt, dus we pikten de materie vrij snel op. En daarna moesten we altijd napraten. Gezellig bij Ingrid 

aan de eettafel. Glaasje whisky erbij, en nog een. Na het bespreken van de cursus werd ook het wel en 

wee van het dorp doorgelicht en dat van ons beider gezinnen. Waar hadden we het niet over?!  

Er werd een vervolgcursus aangeboden. O.k., dat gingen we doen. Niet omdat we nog zo bang waren 

voor de computer, maar vanwege de gezelligheid nadien! We hebben samen wel zo vreselijk veel 

gelachen! Maar ook heel, heel serieuze dingen besproken. 

In de notulen van de dorpsvereniging van 24 november 2003 lees ik terug dat Ingrid wel geïnteresseerd 

was toe te treden tot de redactie van Tilproat. Er staat ook in die notulen dat wij hoopten dat ze een 

blijver zou zijn en dat ze ooit “ hoofd redactie” zou willen worden.  

In de jaarvergadering op 18 maart 2005 neemt Hetty Homan- v.d. Molen afscheid als redactie-

opperhoofd en is Ingrid inmiddels naar deze functie toegegroeid. Ook het redactieadres komt bij haar 

terecht. Ze neemt de taak heel serieus op en laat een frisse wind waaien door de gelederen. Ze zorgt 

dat de krant er up-to-date uitziet: het formaat wordt handzamer, er wordt een goedkopere drukker 

gezocht, de verenigingen krijgen de achterkant van de Tilproat voor namen en ( e-mail)adressen, er 

komen nieuwe rubrieken.  

Maar er waren ook momenten dat je niet ieder op 1 lijn kreeg, dat anderen verzaakten of afhaakten. 

Kon je boos van worden en ook een beetje verdrietig.  

Ik denk dat het hoogtepunt misschien wel de presentatie van het “ Watersnoodboek Woltersum” was. 

Een ongekende prestatie in tijd en productie! Ik ben daarom ( ook) heel trots op je, meisje! 

Hoofd redactie: geen kattenplas! En dat 10 hele jaren. Lieve Ing, dank je wel voor je inzet en de mooie 

kranten die we kregen!!! 

Ik wil niet vergeten ook Rene te bedanken. Want hij heeft Ingrid altijd ondersteund bij de opmaak van 

de krant en hij ontwierp menig advertentie. En saampjes gingen ze in het buitengebied de kranten 

wegbrengen…. 

En ze leefden nog lang en gelukkig! 

Lenneke. 
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VERENIGINGEN 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Dobbestraat 10  te Woltersum      
(06-30125624) e-mail: tilproat@ziggo.nl 
 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secr.W.J.Timmermans 050-5498028        
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secr: K.Piebenga                   050-2302290 
Reserveren: Josehoekzema80@hotmail.com 
Reserveren: telefoon nr:         06-53166390 
 
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: B.Punter               050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: L. Sportel             050-5779088 
 
Stichting Kleine Vrienden (peutersoos) 
Contact: Klara Westra           06-20403717 
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: E. Bakker 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris: M.Bockhoudt 
Contact:    M.Bockhoudt        050-3024444 
 
Begrafenisvereniging 
Secr: W.Darneviel                  050-3021437 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: L.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.J.Timmermans       050-5498028 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End” 
Secr: T.Huizinga                     050-3023989 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: R.de Vries             050-3022472 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper                050-5423440 
 
Visclub “De rode dobber” 
Secretaris: A.Boer                  06-54925604 
 
Culturele Commissie 
Secretaris: K. Lalkens            050-3022028 




