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Ingezonden brieven en/of artikelen worden onge-

wijzigd geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van 

de redactie en/of de uitgever. Indien de inhoud 

discriminerend of kwetsend is, wordt niet tot plaatsing 

overgegaan. Aan de genoemde datums en tijden in de 

Tilproat kunnen geen rechten worden ontleend. Alle 

informatie in de Tilproat is onder voorbehoud van 

druk-, type en zetfouten. 

 
Heeft u een idee of leuk verhaaltje voor in 
de Tilproat aarzel niet en stuur het in naar 
tilproat@ziggo.nl ook foto's van ge-
beurtenissen/evenementen etc. stuurt u ze 
maar in. Lijkt het u leuk om een keer in de 
Tilproat te komen met "De Hobby van..." 
of kent u iemand in het dorp waarvan u 
zegt die moet er eens in, laat het ons maar 
weten en wij gaan er achteraan. 
 

Kopijsluiting: 
Vrijdag  

3 juni 2016 
 
 

Moi lu, 
 
Code rood! Zo begon ook in Woltersum 
het spiksplinternieuwe jaar 2016, de 
kinderen/volwassenen konden op vijf 
januari schaatsen in de straten van 
Woltersum. Het normale leven was in 
het noorden des lands ontwricht door 
een periode van aanhoudende ijzel. 
Mensen hielpen elkaar en de School 
had besloten om 3 dagen de deuren 
gesloten te houden, een paar week later 
konden de schaatsliefhebbers onder ons 
zich 2 dagen uitleven op de ijsbaan. 
Vlak voor het nieuwe jaar begon, ten 
tijde van het uitkomen de december 
Tilproat was de voorstelling van Marcel 
Hensema bij ons in de kerk onder de 
noemer "Mijn Tweede". Helaas konden 
we het op de redactie toen net niet 
sluitend krijgen om de reportage er toen 
in te krijgen, zodoende nu dus in de 
maart editie. Het optreden was op 
dezelfde avond als de Kerstmarkt in ons 
dorp. Wat brengt de Tilproat deze keer 
nog meer? Naast de gebruikelijke 
rubriekjes kregen we via enkele 
creatieve dorpsbewoners weer een 
nieuwe rubriek van de grond "Wist u 
dat...." en u raad het al ook deze is 
gelijk weer tot de rand toe gevuld en 
beslaat maar liefst 2 pagina's (dank voor 
de input lu). De agenda is weer bij-
gewerkt. "In de Hobby van...." had 
Tineke deze keer een vreemde eend in 
de bijt, maar gelukkig is alles goed 
afgelopen. Anneke heeft zich ook weer 
in het zweet gewerkt en ondertekende 
legt nu de laatste regels vast. Lu veel 
leesplezier in deze nieuwe Tilproat! 
 
                                          Robert Smit. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL. 
 
Hallo Allemaal! 

 

Iets voor de lange termijn. Voor Woltersum e.o. 

heel belangrijk.  

 

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen, 

zal de gemeente Ten Boer, zeer waarschijnlijk, 

samen met Groningen verder gaan als 1 

gemeente vanaf 2019.  

 

( Ter informatie: Algemeen Belang wilde als zelfstandige gemeente verder, Christen 

Unie wilde liever naar Bedum en de rest koos voor Groningen.) 

Daarna stellen we niet meer zoveel voor. Eigenlijk… Dus kunnen we nu onze wensen, 

eisen en voorwaarden nog op papier zetten.  

In mei of juni vorig jaar hebben een aantal dorpsbesturen van de gemeente, 

waaronder Woltersum, besloten met een DORPSVISIE aan de gang te gaan en elkaar 

daarin te ondersteunen. Want wat zet je daar eigenlijk in? Hoe lang ben je er 

uiteindelijk mee bezig? En verdwijnt het daarna niet ergens onderin een la? 

Garmerwolde nam het voortouw en ging op onderzoek uit. Al gauw bleek het 

gemeentebestuur ons graag te willen ondersteunen met raad, daad en (via-via) wat 

geld. 

 

Onlangs hebben we al het 1
ste

 gesprek gehad met wethouder Heidema en 

ambtenaar Martijn Schuit. 

 

Wat we jullie nou willen vragen is: denk eens hardop na over wat hier in Woltersum 

moet blijven! ( bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van het schoolfeest) Natuurlijk 

noemt iedereen de school, het dorpshuis en de sport. En peuterspeelzaal en 

schoolfeest. Een gemeenteloket in Ten Boer. Of de buurtbus en de weg langs het 

Eemskanaal. De moestuinen en het dijkfruit, de graven op het kerkhof… Maar er is 

vast meer. En dat willen we graag ook weten! 

 

Binnenkort zal er een enquête bij jullie in de brievenbus worden gedaan waarin je 

van alles kunt invullen en opschrijven. We willen jullie vragen dit beslist te doen!!! 

Daarna zal er een ( bijzondere) avond belegd worden in de Bongerd om alles samen 

te bespreken. Wij denken dat dit belangrijk is. Echt! 

 

Verder heb ik nog een stukje over het schoolfeest geschreven. Deze vindt u verder 

op in deze “Tilproat”. Dus 2 hele belangrijke onderwerpen deze keer.  

 

Lenneke Brik.            
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(Deze keer kreeg de redactie maar liefst 2 ingezonden stukken van Vereniging voor Dorpsbelangen. Ze 

wilden graag dat we beide stukken plaatsten in deze Tilproat”. Daarnaast nog een verslag met de 

reglementen voor het schoolfeest dit jaar. ) 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Het is alweer maart tijdens het schrijven van dit 

stuk. Het is zowaar rustig geweest de afgelopen 

maanden. Naast een extra bijeenkomst met de 

gemeente over de op te stellen dorpsvisie hebben 

we weinig bijzonders gehad. Dat is ook wel fijn, 

want het schoolfeest dat er aankomt vraagt ook 

wel weer de nodige voorbereiding en ook onze 

jaarvergadering komt er weer aan, hou dus je 

brievenbus in de gaten voor de uitnodiging. 

We hebben weer een mooie oud en nieuw viering gehad die dit jaar grotendeels 

door de culturele commissie georganiseerd werd. Boudewijn en consorten 

hebben er een mooie invulling aangegeven. Aansluitend was het ook erg gezellig 

in het dorpshuis waar veel mensen op af zijn gekomen. Wat ik ook erg fijn vind 

om te kunnen vermelden is dat er dit jaar wederom geen vernielingen in ons dorp 

zijn geweest. Dan nog die dorpsvisie, die gaan jullie de komende tijd zeker terug 

horen de komende tijd. 

 
Willemjan Timmermans.  

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

 

SCHOOLFEEST 2016SCHOOLFEEST 2016SCHOOLFEEST 2016SCHOOLFEEST 2016    (dorpsfeest) 

Dag allemaal! 

Van vrijwel alle straten heb ik het onderwerp voor het SCHOOLFEEST door 

gekregen. En, verdorie, wat zijn er weer prachtige onderwerpen bedacht. Eigenlijk 

onvoorstelbaar dat dat iedere 3 jaar weer zo verrassend anders is. Ik neem aan 

dat er overal al hard wordt gewerkt aan de versieringen voor het grote feest op 

zaterdag 18 juni! En ook jullie bestuur zit niet stil. Wij werken aan de vergunning, 

een jury, de route en ga zo maar door.  

                                                                                                                                                                 …vervolg  pagina  9 
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…vervolg van pagina 5 

Ik zal hieronder nog een paar aandachtspunten opnoemen: 

- Voor straatbogen geldt dat de minimale doorrijhoogte 4.40 meter moet 

zijn; 

- Als de boog op een andere plaats wordt opgebouwd dan voorgaande 

keren, doe een KLIC-melding of weet in elk geval zeker dat er geen kabels 

worden geraakt (anders zijn de bouwers zelf verantwoordelijk voor de 

onkosten die daar uit voortvloeien); 

- Voor de wagens geldt dat hoe meer kleine kinderen er op zitten, hoe 

meer volwassenen ze moeten begeleiden (jullie kennen vast jullie kids 

het best om te weten wat een veilige groep begeleiders is); 

- Er moeten lijsten zijn van alle kinderen en volwassenen die op een wagen 

plaatsnemen en de naam van de persoon die op het trekkende vehikel 

zit. Deze laatste moet zijn verzekeringspolis nakijken of er met een 

aanhanger gereden mag worden; 

- De omheining op de wagen moet minimaal 40cm. hoog zijn; 

- Wij, bestuur dorpsvereniging en leerkrachten school, vinden het zeer 

belangrijk dat ALLE kinderen van school op een wagen kunnen. Ook die 

niet in Woltersum wonen. Dus denk na of het een wagen van de straat 

wordt of een vriendjes en vriendinnetjes wagen. Betrek vooral nu alvast 

de ouders erbij. Meer handen maken licht werk…; 

- Evenals 3 jaar geleden kunnen paarden, brommers en scooters, uit 

veiligheidsafwegingen, niet mee doen met de stoet. Versierde fietsen en 

mammoetskelters e.d. wel, mits dat de veiligheid van kinderen niet in de 

weg staat; 

- De optocht wordt weer opgesteld op de Hoofdweg met de neuzen 

richting de Til.  

De route is waarschijnlijk dezelfde als de vorige keer, met uitzondering 

dat we deze keer ook langs de Kollerijweg  en K. de Boerweg tussen Til 

en Eemskanaal zullen rijden. Beloofd! 

- Er mogen langs de route geen auto’s geparkeerd staan aan de weg; 

- Gij zult uitbundig vlaggen (met onze eigen vlag of de Nederlandse 3 kleur 

zonder oranje wimpel)!!! 

 

In de Tilproat van juni zullen de laatste updates worden gegeven over hoe laat 

vertrek, hoe laat jury begint, waar je bezoek mag parkeren enz.     

 

Een vriendelijke groet, mede namens mijn bestuur, Lenneke Brik. 
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Toneelvereniging  ‘Old Egypte’ 

Op zaterdag 6 en 13 Februari 2016 waren er weer de jaarlijkse toneeluitvoeringen van 

toneelvereniging “Old Egypte" 

Het stuk was een blijspel in 4 bedrijven genaamd “Daor zit Mien schoonmoe achter”.  

Beide avonden waren uitverkocht en het publiek heeft ons laten weten dat ze weer hebben 

genoten. 

Voor de lezers een klein stukje waarover het toneelstuk ging: 

Hein Draaijer is duidelijk de baas in huis. Zijn vrouw Dora heeft niets te vertellen, zij is een 

sloofje en geeft Hein in alles gelijk. Als Annegie Bartelds en haar zoon Frans naast hun 

komen te wonen, veranderd 

er heel wat. Hein en 

Annegie kennen elkaar nog 

van vroeger en zij zegt dan 

Frans zijn zoon is. Hein 

probeert op allerlei 

manieren dit feit voor zijn 

vrouw en dochter te 

verbergen. Dat wordt  een 

heel karwei als blijkt dat 

Lydia de dochter van Hein 

en Dora verliefd word op 

Frans de zoon van Annegie 

en Hein. Het wordt nog erger voor Hein als ook nog zijn schoonmoeder op bezoek komt. 

Hein en zijn schoonmoeder hebben al jaren ruzie, zij schakelt een huwelijks- therapeute in 

en hoopt dat haar dochter Dora, Hein laat schieten voor haar vroegere vrijer Geert 

Bruunsma. Als Hein hierdoor de regie uit handen moet geven en het er op lijkt dat voor 

hem alles verkeerd afloopt brult hij dan ook: ‘doar zit mien schoonmoe achter!!’  Ook Dora 

draagt een groot geheim bij zich want aan het einde van het stuk vertelt zij het publiek dat 

niet Hein de vader van Lydia is maar haar vroegere vrijer Geert Bruunsma. 

Als er mensen zijn die het leuk vinden om ook toneel te spelen, wij kunnen altijd mensen 

gebruiken. Schroom niet om u op te geven. 

Dat kan bij:  Sien Steenhuis: 050-3023558 of Elina Secer 050-3186137  
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Marcel Hensema: ‘Mijn Tweede’ 

Wederom was Marcel Hensema vorig jaar december in Woltersum. Voor de 

tweede keer voerde hij, hoe toepasselijk, ‘mijn tweede’ op in onze kerk. De 

vorige keer in maart 2015 was de kerk bomvol en ook deze keer was het 

geheel uitverkocht. De in 

winschoten geboren Marcel, maar 

opgegroeid in Sappemeer, heeft als 

acteur en regisseur veel naam 

gemaakt in Nederland. Hij heeft in 

vele films, toneelstukken en series 

gespeeld. De bekendste serie is toch 

wel Hollands Hoop, ook omdat deze 

op een boerderij in Schildwolde is 

opgenomen. Deze krijgt eind dit jaar 

trouwens een vervolg.  

Tijdens zijn succesvolle tournee ‘Mijn Ede’ ontmoette hij diverse mensen, die 

hem na de voorstelling hun verhalen vertelden. Het begon bij hem te kriebelen 

om over deze verhalen en personen een nieuwe voorstelling te maken. Zo is  

‘Mijn Tweede’ ontstaan. En net als ‘Mijn Ede’ word ook deze voorstelling in het 

Gronings verteld met zo nu en dan een link naar de Hollandse taal.  

In deze one-man show komen alle 

personages tot leven. De stagiaire 

Ytje, de paranormale Ria, de 

homokapper Bob, Annemieke met 

haar hond, de Duitse Amanda, een 

gezin dat woont in een boerderij en 

bij elke aardbeving zakt deze verder 

de grond in. Gewone mensen zoals 

u en ik worden met een pruik, jas of 

een brilletje op, op ludieke wijze 

neergezet. Het overschakelen van 

de typetjes gaat razend snel. Het 

aanwezige publiek speelde in de 

voorstelling een rolletje mee. 

Ook deze keer heeft iedereen genoten. Maar of er een ‘Mijn Derde’ gaat 

komen dat zal de toekomst uitwijzen. In Woltersum is Marcel dan zeker weer 

welkom.                                                                                 

                                                                                                                          Tineke Smit 
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Kerstmarkt 11 december 2015. 
 

Als deze “Tilproat “ uit komt, dan zijn we al weer drie maanden gevorderd in 

het nieuwe jaar. Ondanks dat de winter laat op gang kwam, hadden we er snel 

weer genoeg van. Het trotseren van de gladheid heeft menig mens doen 

glijden, schuifelen en wankelen, maar het leverde mooie plaatjes op. 

 

Om nog maar eens terug te kijken op 

vrijdag 11 december 2015. De 

kerstmarkt stond op de planning en 

er werd hard aan gewerkt om er 

weer een mooie en gezellige markt 

van te maken. De tent werd opgezet, 

de kraampjes werden geplaatst, de 

strobalen waren gehaald en 

vervolgens de heerlijke warme 

kachels om de sfeer nog gezelliger 

maken. Iedereen kon rond de kachels 

plaats nemen en genieten van de 

glühwein, chocolademelk, en niet te 

vergeten de heerlijke snert. Voor 

diegene waar de snert wat minder in 

de smaak viel waren er de pizza’s die 

Carolien met veel liefde in haar 

steenoven had gebakken.  

 

Veel moeite was er gedaan om de 

kraampjes te vullen met allerlei leuke 

en lekkere dingen om de kerstsfeer 

te kunnen proeven. Mooie 

kerststukjes waren er gemaakt om de 

gezelligheid in huis nog wat te vergroten. Om daaraan toe te voegen de 

prachtige kaarsen, de dames met hun mooie foute kersttruien, de 

zelfgemaakte kerstkaarten, leuke zelf geknutselde spullen van vilt en andere 

mooie stofjes. Verder nog de heerlijke chocolade bonbons, de sneeuwpopjes 

die met engelen geduld ter plekke zijn gemaakt. Daar komt nog bij het mooie 

houtwerk zoals vogelhokjes en andere leuke dingen. En als dat alles nog niet 

genoeg was dan konden we ons nog mooi maken met spullen van de 

schoonheidsalon en op de foto met gekke attributen. Tot slot konden we ons 

bezatten met een “Schrobbeler”.    
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 De kinderen hebben volop genoten van het fikkie stoken in de vuurschalen 

rondom de tent. De levende kerststal achter de tent was een leuke attractie 

alleen een beetje verdekt opgesteld. De arme Jozef en Maria met het kinderke  

Jezus zijn een beetje verkleumd. Maar dat mocht de pret niet drukken ze 

konden zich aan het vuur weer lekker opwarmen en genieten van iets lekkers. 

 

Na afloop kon een ieder die kaartjes had voor “Mijn Tweede” zich opmaken 

om naar de voorstelling te gaan. Deze gezellige entourage was weer een mooi 

binnenkomer voor Marcel Hensema .  

Dank aan iedereen die dit geweldig leuke evenement mogelijk hebben 

gemaakt. Het was wederom een groot succes. Wellicht tot de volgende keer. 

 

                                                                                                                          Anneke Wagenmakers. 
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.... het mooi en dankbaar is om in Woltersum te wonen? 

.... er weer een aantal dames zwanger zijn in Woltersum? 

 .... Woltersum een bedrijf rijker is?  

 ....we één bewoner kwijt zijn en dat hij een onderneming in Duitsland is          

begonnen? 

.... er hard gewerkt word door dorpsgenoten om de noodzakelijke verbouwing 

en vernieuwing van het dorpshuis te realiseren en dat dit tot dus ver succesvol 

verloopt? 

.... er een dorpsgenoot bij de WGW (Weg Geef Winkel) in Ten Boer werkt en ze 

daar toffe spullen voor niets hebben, adres bij deze persoon bekend is?  

.... er 2 tieners, tijdens "code rood" bij de oudere dorpsgenoten langs zijn ge-           

weest om te vragen of zij boodschappen, een maaltijd, het pad sneeuwvrij te 

maken of een "praatje en gezelschap" nodig waren? Dit zeer gewaardeerd 

werd door iedereen? 

....de moeders van deze tieners, geinspireerd zijn door dit mooie voorbeeld, nu 

een "we helpen elkaar in Woltersum" facebook pagina en een papieren versie 

gaan opzetten? 

....er dorpsgenoten zijn die zelfs met loopgips in hun auto kunnen rijden? 

....er een 55+ dorpsgenoot tijdens zijn opleiding de ene naar de andere 10 voor 

de toetsen haalt? 

....de dorpstent in 2015 door de vrijwillige sterke opbouw club zeker 5 maal is 

opgezet en weer afgebroken is? 

....Woltersum een toffe snuffelschuur heeft met bijzondere spullen en je gerust 

mag komen kijken zonder te kopen? 

...."Biggenruggetjes" een gevaar vormen voor sommige dorpsgenoten? ☺ 

....de eierkeet vanaf april weer nieuwe lectuur kan gebruiken? 

.....er iemand is die al 2 jaar in Woltersum woont en nog steeds niet weet waar 

het kerkpad is? 
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....het fruit langs de dijk het goed deed afgelopen zomer? En de grasmaaiman 

van de gemeente iets te enthousiast zijn werk deed tot ergernis van…?  

....er een Fries 45 seconden op het ijs stond, er na enig gekraak vanaf sprong 

en de secretaris van de ijsvereniging er aan te pas moest komen om zijn 

schaatsen uit te trekken? 

....er een dorpsgenoot met oud en nieuw de kerk klokken liet luiden, en 

vervolgens toen het luiden moest stoppen dit niet lukte? Hij dacht dat hij de 

boel had gesloopt? Gelukkig bleek er 15 minuten klokluiden in de 

voorprogrammering te staan? 

....er een ondernemer in het dorp is die de post per auto laat bezorgen? 

....er diverse dorpsgenoten de polonaise in de kerk hebben gedanst bij de 

voorstelling mijn 2de van het NNT? 

....we tot onze spijt hebben geen warme chocolade melk kunnen drinken in de 

nieuwe kantine van de ijsbaan afgelopen winter, maar dat er wordt wel erg 

hard gewerkt  word door een paar sterke en handige mannen? 

....er allemaal schattige nieuwe hondjes in het dorp rondlopen met hun trotse 

baasjes? (gelukkig aan de lijn en met poepzakjes!!!) 

....er vele verborgen talenten zijn in Woltersum. Dit tijdens de kerstmarkt 

zichtbaar werd? 

....er veel mensen in het dorp wonen die altijd voor een ander klaar staan? Om 

een kettingzaag te slijpen, roest van een auto te krabben, aanmaak hout te 

regelen, de lijnen van het voetbalveld bijhouden, de poes te eten geven, een 

fiets repareren, een lift geven en nog veel meer…..? 

.... de Tilproat Redactie heel blij is met deze nieuwe rubriek en dat jullie nog 

veel meer wist u datjes kunnen sturen naar tilproat@ziggo.nl ? 

.... degene die geen mail heeft, dit ook kan doen op de ouderwets manier, 

namelijk in de brievenbus gooien bij de redactie? (dobbestraat 10) 
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Leven en dood in Woltersum. 

Bij het lezen van deze kop kan ik me voorstellen dat u niet direct geïnteresseerd opveert uit 

uw stoel. Toch zijn deze twee thema's onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Woltersum 

zijn vele verenigingen actief waarvan er zich twee bezighouden met de dood en begraven, 

namelijk de begrafenisvereniging Woltersum en de begraafplaatsvereniging Woltershof.  

Wat doen deze verenigingen nu precies en waarom zijn het er twee? De 

begrafenisvereniging kan worden gezien als een soort verzekeringsmaatschappij. Leden van 

deze vereniging krijgen bij overlijden een bedrag uitgekeerd waarmee een deel van de 

uitvaart betaald kan worden.  

De begraafplaatsvereniging houdt zich, zoals de naam al doet vermoeden, bezig met het 

beheer en onderhoud van de begraafplaats. De vereniging is eigenaar van het terrein en 

verkoopt grafrechten aan leden die hier begraven willen worden. Daarnaast zijn er veel 

vrijwilligers die meehelpen met het onderhoud van de begraafplaats. Omdat het van 

oorsprong twee verschillende verenigingen zijn, met ieder een eigen tak van sport en niet te 

vergeten een eigen financiële huishouding, ligt een fusie niet voor de hand. Sinds een aantal 

jaren hebben we wel een gezamenlijke ALV-avond en is het voorzitterschap gedeeld.  

We proberen de algemene ledenvergaderingen iets meer op te tuigen, waardoor we hopen 

dat er meer leden en geïnteresseerden komen. Dit jaar hebben we na afloop een gratis 

borrel en gehaktbal. Tevens kunt u luisteren naar een korte lezing, ondersteund met beelden 

over de historie van het kerkhof en de begraafplaats in Woltersum. 

Op woensdag 23 maart 2016 

In het Dorpshuis 

gecombineerde Algemene Ledenvergadering 

begrafenisvereniging Woltersum & begraafplaatsvereniging Woltershof. 

19:30 – 20:10     ALV begrafenisvereniging Woltersum 

                              inloop 

20:30 – 21:00     ALV begraafplaatsvereniging Woltershof 

21:10 – 21:30      Lezing door L. Dijkstra over de historie van het kerkhof  

                                en de begraafplaats in Woltersum 

Op de vergadering zijn naast de leden ook andere geïnteresseerden van harte welkom. 

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten. 

Leo Dijkstra (voorzitter) 
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NIEUWE BEWONERS.  

 

Om eieren te halen moet je naar de eierkeet, dat weet iedereen, en dat deed ik 

dus ook. Vervolgens trof ik daar een mama die aan het wandelen was met haar 

twee schattige zoontjes. 

Het oudste ventje keek me aan en hielp me met het vastzetten van de deur, 

want het waaide nogal stevig en voor je erop verdacht bent vliegt de deur 

eruit. Ik babbelde even met hem en de mama groette mij vriendelijk en 

vervolgens liep ze weer verder om hun wandeling voort te zetten. Hoogst 

waarschijnlijk kan de moeder zich dit voorvalletje niet meer herinneren, en ik 

vroeg mij op dat moment af waar dit drietal zou wonen want tenslotte woon ik 

zelf ook nog maar kort in dit 

dorp en dan ken je nog niet 

iedereen. 

Het is achteraf toch niet zo 

vreemd dat ik ze niet kende 

want ze wonen hier nog 

maar kort. 

 

De 36 jarige uit Bedum 

afkomstige Jeroen van der 

Woude en Christa Wierenga, 

zij is 30 jaar en komt van 

oorsprong uit Uithuizen 

wonen sinds 4 september 

2015 in ons dorp. Samen 

met hun twee zoontjes, Niek 

van 4 jaar en Thijs die 2 jaar 

is, hebben ze hun intrek 

genomen aan het Kerkpad 

op nr. 3.  
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De overstap vanuit Delfzijl was snel genomen omdat ze toch wel in een dorp en 

in een landelijke omgeving wilden wonen. Woltersum bleek dan bij uitstek de 

juiste bestemming. Met de school in de voortuin ben je natuurlijk wel heel erg 

bevoorrecht. Niek zit al op school, in groep 1 en voor Thijs gaat het nog even 

duren, maar nieuwe aanwas voor onze school is altijd welkom.  

 

Jeroen is werkzaam bij de Energiewacht (binnendienst) in Assen en Christa 

werkt in de zomermaanden als zweminstructrice in het openlucht zwembad 

van Uithuizen. Hun hobby’s  bestaan uit motorrijden en voorheen wedstrijd 

zwemmen. Christa zwemt nog recreatief en is jurylid bij wedstrijden door de 

hele provincie en soms daar buiten. Jeroen is gestopt met jureren. Ze 

verheugen zich op de Olympische zomerspelen, dan wordt het zwemmen op de 

voet gevolgd.  

 

Voor het schoolfeest zijn ze al druk bezig met vergaderen. Ook voor hen is dit 

een mooie gelegenheid om in te burgeren. Ik spreek uit ervaring maar dat is al 

weer drie jaar geleden.  

 

We wensen Jeroen , Christa en hun beide mannetjes veel woon plezier in 

Woltersum  en een mooie toekomst voor alles wat nog gaat komen. 
 

Anneke Wagenmakers. 

 

SCHAATSEN OP STRAAT. 

 
Uniek moment vastgelegd door Jeannette Noordman op 5 januari 2016. 
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Hier kan ook uw advertentie staan! 
Tel : 06-30125624 

 

Email : tilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nl        

 
 

 



                                       Tilproat  25 

Uw eigen risico helemaal verbruikt? En heeft u een minimum inkomen? 

 

Dan heeft u mogelijk recht op 300 euro! 

 

Deze regeling is bedoeld voor inwoners van de gemeente Ten Boer bij wie het 

verplicht eigen risico zorgverzekering 2015 (van € 375,00) volledig in rekening is 

gebracht, en een inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum. 

Inkomen van december 2014 

Uw totale inkomen in de maand december 2014 is bepalend of u recht hebt op een 

vergoeding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een inkomen tot maximaal 100% 

van het sociaal minimum, of een inkomen boven de 100% tot maximaal 120% van 

het sociaal minimum. De maximale inkomensnormen zijn als volgt: 

 

 

Gezinssituatie Inkomen tot 

100% 

Inkomen 100% tot 

120% 

Alleenstaande €  952,00 € 1142,00 

Alleenstaande ouder € 1224,00 € 1469,00 

Echtpaar / 

samenwonend 

€ 1360,00 € 1632,00 

 

 

Hoogte van de vergoeding 

• € 300,00 voor mensen met een inkomen tot maximaal100% van het sociaal 
minimum; 

• € 175,00 voor mensen met een inkomen boven de 100 en maximaal 120% van het 

sociaal minimum. 

 

Aanvragen 

Was uw inkomen in december 2014 binnen de bovengenoemde bedragen? U kunt 

dan een aanvraagformulier: 
• downloaden van de website: www.tenboer.nl/welzijn-en-zorg, of 
• opvragen bij het Zorgloket, telefoon (050) 367 42 00, of  
• halen bij de Deel, H. Westerstraat 24 , Ten Boer. 

Het aanvraagformulier en de daarbij gevraagde bewijsstukken stuurt u in voor 1 juli 

2016. 

 

Komt u in aanmerking, of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Maak 

dan gebruik van deze regeling! 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 
13-mrt Kloosterkerk Dienst ds. E. Pothumus Meyjes Kerk 10.00 uur 
19-mrt Café de Witte Brug Vrij klaverjassen Café 20.00 uur 
19-mrt OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 uur 
23-mrt Begrafenisver. Algemene Ledenvergadering dorpshuis 19,30 uur 

1-apr VVV Woltersum Algemene Ledenvergadering Café 20.00 uur 
3-apr Culturele commisie Streektaal Trio Mag Wel. Entree 5,00 euro Kerk 14.30 uur 

10-apr Kloosterkerk Dienst ds. E. Pothumus Meyjes Kerk 10.00 uur 
23-apr OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 uur 
8-mei Kloosterkerk Dienst ds R. Kok Kerk 10.00 uur 

28-mei OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 uur 
5-jun Culturele commisie Afsluiting met ????????? Kerk 14.30 

17-jun VVV Woltersum Kermis en activiteiten Woltersum 19.00 uur 
18-jun VVV Woltersum Kermis en activiteiten Woltersum 10.00 uur 
19-jun VVV Woltersum Kermis en activiteiten Woltersum 10.00 uur 
25-jun OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(foto: versierde wagen+tractor tijdens Schoolfeest 2013) 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
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 JAARVERGADERING VVV 1 APRIL 2016 

 
Hierbij nodigt de Vereniging voor Volksvermaak Woltersum haar 
leden uit voor de jaarvergadering die op 01 april 2016 gehouden 
wordt om 20:00 uur in café De Witte Brug. 
 
Er gaat nogal wat veranderen in het bestuur van de VVV, dus komt 
allen kennis maken met de nieuw te benoemen VVV-leden. En we 
kunnen natuurlijk altijd nog nieuwe versterking gebruiken. 
 
Er komt weer een kermisweekend aan met het Schoolfeest en 
iedereen met leuke ideeën is welkom! 
 
Tot 1 april in café De Witte Brug. 
 

Lisa Sportel, Terry Goud en Addie Dost 
 

 



30 Tilproat 

Snijwitje. 

Bibeltaik van Heubultjeburen  nuigde vrijwillegers om tiedens de Grunneger 

week veur te lezen in de streektoal. 

Loeks Köster dee geern mit. Hai haar deur de joaren hin van de schoulkinder 

bie pad en weg en op t plain tot zien verdrait aal meer Hooghollands tegen de 

trommelvliezen kregen. Mor veurlezen oet n bouk of n Grunnegs gedicht 

veurdroagen was zien eer tenoa.  Laank prakkezaaierde hai over n aigen 

verhoal, mor der ging hom gain lampke branden. 

,,Den mor t sprookje van Snijwitje omtoalen,” zuchtde noa n dag of drije.,, en 

den mout ik doar mor n aigen draai aan geven, omreden sprookjes doar ken je 

kinder in 2016 nait meer mit aankomen.” t Vol nog tegen mit dij aigen draai, 

mor noa n week vruig e zien Martje of dij hom even aanheuren wol en zeggen 

of t zo kon.  Loeks begunde: 

,, Joaren leden , woar gebeurd. De keunegin 

van t Heubultje-buursterbos ston veur de 

spaigel, draaide mit heur gat, schoekelde mit 

t bovenlichoam, laagde heur golden tanden 

bloot , toetde mit heur rode botoxlippen en 

vruig: Spaigel, spaigel aan de wand, wel is t 

schierste in t Heubultjebuursterland? t 

Antwoord van de spaigel vol heur aibels 

tegen.,, Ie binnen hail mooi,”antwoordde de 

spaigel en spaigels laigen nooit,,, mor der is 

dain mooier as joe en dat is joen dochter 

Snijwitje.” Dat beston toch nait? n Wicht wit 

as snij, widde hoed, wit hoar, widde ogen, 

wit bloud en widde troanen. Alles wit! Zulfs 

de Heubultjebuursters vonden heur oerlelk. 

d Ofgunstege keunegin juig Snijwitje zunder 

eten of drinken zo daip t Heubultjebuursterbos in, dat ze de weg weerom nooit 

weervinden kon. Van honger en dörst was ze omkomen as de zeuven dwaargen 

heur nait in hoes nomen haren. En dat kwam dij zeuven boardmaanjes goud 

oet.  
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Elke dag deden ze plichtsgetraauw heur toak. Holtkappen, toentjen, daaier 

verzörgen en aal zuks meer, Bloots de hoeswaarkkebouter was der stenzat 

van. Hai schoakelde Snijwitje in om eten te koken.Elke dag zeuven 

verschillende stamppotten  en  den doar achteraan zeuven moal de board 

oetwasken. Wat n kwingelderij! De stamppot broenebonen eter haar broene 

gleren in board. De stamppot  robaiten eter rode gleren en zo mos t wicht ale 

zeuven bielangs. Noa nog gain weke was Snijwitje, dij t waarken van hoes oet 

nait mitkregen haar, flaauw van dat mantelzörgerij. Wat n gehaaister! Mor 

zoas dat zo voak gaait bie lu aan de bovenkaante van t leven, t geluk was ook 

veur Snijwitje in aantocht. 

Wat was t geval? De keunegin haar weer veur de spaigel stoan hui te wezen, 

mor de spaigel was nait te verlaiden. Snijwitje bie de zeuven dwaargen was en 

bleef de schierste in zien ogen. De keunegin bluis zuk van afgunst zo op, dat ze 

oet heur strak sneden Karl Lagerfeldjapon knapde. Ze verkledde zuk gaauw as 

heks  en ging mit n puut vol zuidappels,dij ze inspoten haar mit n zwoar 

sloapmiddel noar t hoeske van d eerdmaanjes. ,, Zuidappels, dat kenden de 

dwaargen nait. As ik doar ais veur elk haite bliksem van muik?” Zo zegd, zo 

doan.  Mit zien achten smikkelden ze 

zuk dik en rond, mit dij gevolgen:  ze 

sluipen honderd joar. 

Snijwitje was t eerst wakker en zat oet 

te kieken noar de prins op t widde 

peerd. Dat ken laank duren, omreden 

langs t hoeske in t 

Heubultjebuursterbos passeren bloots 

grieze knarren op n e-bike.” 

Loeks keek Martje aan en zag d 

ofkeuren in heur ogen.,, Hou old 

binnen dij kinder dijstoe veurlezen 

most, Loeks? Dit gaait zulfs   groep aacht  ja nog meters boven de pedde.”  

Zodounde, Loeks Köster blift  nog n tiedje sleudeln aan t verhoal, omreden hai 

het ook ja nog n moand tied om t om te batterijen!  

                                                                                                                   Luuk Houwing   
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Persbericht….. 

 

Steelande wonen, Wierden en Borgen en Groninger Huis hebben intentie-overeenkomst getekend 

 

De bestuurders hebben op 26 januari hun handtekening gezet onder de ‘intentie-overeenkomst tot 

juridische splitsing’ met instemming van de commissarissen. Dit betekent dat zij de intentie hebben 

de corporatie Steelande wonen te splitsen in twee gebieden te weten Hoogezand-Sappemeer en 

Groningen (Hoogkerk/Oosterhoogebrug). Wierden en Borgen zal dan met het deel Groningen fuseren 

en Groninger Huis zal met het deel Hoogezand-Sappemeer fuseren. Het doel is dat per  

1 januari 2017 dit proces is afgerond. 

 

Nadat op 15 september de ‘verklaring onderzoek samenwerking’ is ondertekend, is onderzoek 

gedaan naar de maatschappelijke en organisatorische meerwaarde en naar de financiële gevolgen.  

De uitkomsten van de onderzoeken hebben geleid tot de ondertekening van de intentie-

overeenkomst door de drie corporaties. Deze stap heeft als doel om goede en betaalbare woningen 

voor mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen in het werkgebied van Steelande wonen 

te kunnen garanderen. Ook de kwaliteit van dienstverlening aan de huurders van Steelande wonen 

wordt hiermee geborgd.  

 

Traject 

De bestuurders vinden het belangrijk dat voorafgaand aan de definitieve besluitvorming advies 

wordt gevraagd aan de ondernemingsraden, de visie van de gemeenten en de instemming van de 

huurdersorganisaties.  

 

Gevolgen personeel 

De medewerkers van Steelande wonen komen in dienst bij Groninger Huis of Wierden & Borgen. 

Met ondernemingsraden en vakbonden worden afspraken gemaakt over een sociaal plan. Ten 

gevolge van de splitsing zullen er geen gedwongen ontslagen vallen.  

 

Achtergrond 

Steelande wonen heeft de conclusie getrokken dat zij vanwege financiële en organisatorische 

problemen niet in staat is zelfstandig de opgave in haar werkgebied te realiseren. Groninger Huis en 

Wierden en Borgen hebben als regionaal betrokken corporaties hun volkshuisvestelijke 

verantwoordelijkheid genomen en onderzocht of zij de opgave in het werkgebied van Steelande 

wonen veilig kunnen stellen. Groninger Huis en Wierden en Borgen zijn financieel gezonde 

corporaties en zien beide meerwaarde in deze fusie. 
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O.B.S. DE HUIFKAR…. 
 

Zo vlak voor de voorjaarsvakantie is het wel een goed moment om u even op 

de hoogte te houden van de ontwikkelingen op school. 

De kinderen in groep acht hebben ondertussen allemaal hun keuze gemaakt 

voor het voortgezet onderwijs en na de vakantie zullen ze horen of ze 

daadwerkelijk geplaatst worden. 

Dat gaat heel anders dan we gewend zijn, want eerder maakten deze leerlingen 

eerst de cito eindtoets en daarna gingen ze een plekje uitkiezen op het 

voortgezet onderwijs. Tegenwoordig vindt de cito eindtoets veel later plaats en 

kijken ze naar de prestaties die de leerlingen geleverd hebben vanaf groep zes. 

Deze groep acht is een hele grote groep, het zijn er twaalf. Dat is een 

behoorlijke aderlating. Gelukkig kunnen we melden dat er ook weer leerlingen 

bij komen. De afgelopen periode waren dat Aya en Yael Muli. Ze wonen samen 

met hun moeder bij oma in de Dobbestraat. We vinden het erg fijn dat ze bij 

ons op school zijn gekomen en wensen ze een hele fijne tijd toe. 

Daarnaast is Lisa Tebbens, de zus van Rik en Bas, erbij gekomen. Ze zit in groep 

zes en ook haar wensen we natuurlijk een hele fijne tijd toe. 

Na Pasen komt dan Keano erbij, hij komt van de school in Wirdum en nog weer 

later mogen we Daan verwelkomen. Kortom, er komen gelukkig ook weer 

kinderen bij. 

Evenals in heel Woltersum, speelt natuurlijk het aankomend dorpsfeest ook bij 

ons een belangrijke rol. Het is altijd weer een leuk gezicht alle kinderen van 

onze school ( ook die buiten het dorp ) te zien op de verschillende prachtige  

versierde wagens. We zullen proberen om het schoolplein weer leuk te 

versieren.  

Een vriendelijke groet vanuit school. 
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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 

 

 

   

 
 
 
 
 

 



O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2 
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5 
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8 
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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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Beste dorpsbewoners, 

 

De afgelopen weken zijn de peuters bezig geweest met de thema's vuurwerk, 

wolken, ijsberen, boerenkool met worst en sneeuwklokjes. We hebben 

getekend, geplakt, geschilderd, kralen geregen en gestempeld. Ook hebben we 

gesprekjes gehad en gezongen over de verschillende onderwerpen. Het was 

weer erg gezellig. 

 

Voor Valentijnsdag zijn we erg druk geweest, voor de allerliefsten hebben we 

een hart gekleid, een hartenbloem gemaakt en een groot hart gekleurd. De 

resultaten waren prachtig!  

 

In de voorjaarsvakantie houden we een schoonmaakavond. Fijn dat zoveel 

ouders zich daarvoor hebben opgegeven. De peuters beginnen na de vakantie 

in een heerlijk fris lokaal. Op 15 maart gaan we ons lokaal in lentesfeer 

brengen, het wordt vast weer erg mooi.  

 

Evenals vorige jaren lopen wij collecte voor Jantje Beton, dit jaar in de week 

van 8 tot en met 12 maart. Er wordt gelopen in Woltersum, Ten Post en Ten 

Boer. De helft van de opbrengst van de collecte is bestemd voor onze stichting. 

 

De oudercommissie start na de voorjaarsvakantie met een doorlopende 

flessenactie, om zo geld binnen te krijgen voor nieuwe materialen, schoolreisje 

en andere extra's etc. Heeft u flessen over, dan is de peuterzaal daar erg blij 

mee.... In het peuterlokaal staat een grote doos om de flessen te verzamelen. 

Wij zijn geopend op maandag, woensdag en donderdag. Flessen kunnen 

worden ingeleverd om 11.30 tot 12.00 op de genoemde dagen. We hopen op 

een grote opbrengst!  

 

 

 

Alvast een zonnige lente 

gewenst..... 

 

Lieve groet, 
Juf Maaike 
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De Hobby Van… Tycho Sparreboom. 

   Deze keer een rijdende hobby in De hobby van….. Namelijk de, zoals ze vroeger 

werden genoemd, lelijke eend. Wie heeft hem niet zien rijden, Tycho 

Sparreboom in 

zijn eendje? 

Dus hoog tijd 

om eens een 

afspraak te 

maken en hem 

het hemd van 

zijn lijf te 

vragen. Maar 

aangezien zijn 

vrouw Maaike 

ook deze hobby 

deelt, moet ook 

zij erbij aan-

wezig zijn natuurlijk. Dus op een koude vrijdagmiddag word ik warm onthaald 

bij hun thuis. Tycho is snipverkouden, maar dat mag de pret niet drukken.  

De in Amsterdam geboren Tycho zit al snel op zijn praatstoel en ik kan er soms 

geen woord tussen krijgen. Hij is op 3 jarige leeftijd verhuisd naar Meppel, 

omdat zijn ouders Amsterdam geen plek vonden voor hem om als jochie op te 

groeien en al gauw werd Meppel gekozen als hun toekomstige woonplaats. 

Ook hier heeft hij Maaike ontmoet en ze gaan samen studeren in Groningen. 

Hun eerste huisje samen is in Beijum. Daarna word er nabij Helpman een 

kraakpand betreden, “maar hier kun je natuurlijk niet lang blijven wonen. Wel 

lekker goedkoop trouwens” zegt Maaike lachend. Daarna gingen ze samen 

studeren aan de Universiteit, maar omdat Tycho liever met zijn handen werkte 

dan met zijn hoofd, is hij hiermee gestopt. Hij heeft vele baantjes gehad, maar 

is nu huisvader en Maaike werkt bij de politie in Groningen.  

Hun droom was om op het platteland te gaan wonen en al gauw valt hun oog 

op een oude woning in Woltersum. “Het was in de winter dat we gingen kijken 

en we werden verliefd op het oude huis van de Familie Tammeling,  die hier 

toen in woonden. 
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Het was oud, maar sfeervol, het tochtte aan alle kanten, maar als deze mensen 

er in konden wonen en het warm konden stoken in deze koude tijd? Dan was 

het echt iets voor ons” zei Maaike. “Dus in 1995 werd het huis de onze en wat 

was dit een mooi plekje. Maar wat we er ook aan opknapten, het bleef oud en 

gammel.” Maar omdat het huis bijna op instorten stond is er in 2000 begonnen 

met een nieuwe woning te bouwen op het terrein zelf. En in 2002 zijn ze hierin 

getrokken. Het oude huis werd een opslagplaats voor Tycho zijn hobby’s. 

Enkele jaren geleden is deze afgebroken en een nieuwe schuur voor zijn 

spulletjes werd achterop het perceel gebouwd.  

Naast de 2CV’s, zoals de eend eigenlijk genoemd word, heeft Tycho ook nog 

een andere passie. Namelijk als fietsenmaker. Hij maakt menig fiets uit het 

dorp, maar knapt ook oude fietsen op en verkoopt die dan weer langs de weg 

of zet ze op marktplaats. Dit deed hij al toen hij nog studeerde. “Als appeltje 

voor de dorst. En als je van zoveel troep weer een berijdbare fiets kan maken, 

nou daar word ik vrolijk van, maar ook mijn portemonnee” schaterlacht Tycho.  

De liefde voor de 2CV begon in 1987”: zegt Tycho. “ik heb mijn oude fiets toen 

verruild voor een zwart/rode Charleston 2CV. Deze stond in de krant en wij 

erachter aan. Hij 

was volgens de 

huidige eigenaar 

levensgevaarlijk, 

maar toch hebben 

we er een tijdje in 

gereden. Wat een 

machtig ding was 

dit. En goedkoop. 

Totdat deze 

helemaal af was 

en we een blauwe 

Dyane CV hebben 

gekocht in Smilde. 

Deze 19 jarige auto heb ik opgeknapt en verbouwd met oude onderdelen van 

de Charleston. En rijden dat hij deed! Je kon er niet te hard mee rijden, maar 

verder kon je alles ermee doen, haha.“ Wat hij daarmee bedoelde, heb ik maar 

niet gevraagd.                                                                                       
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Ook krijg ik de geschiedenis van de 2CV uitgebreid te horen. “De 1
ste

 stampt uit 

1948, en de oudste die er nog op kenteken staat in Nederland is uit 1951. De 

laatste die van de band afrolde was in 1990. En van de Dyane was de bouw 

ervan al in 1983 gestopt. Dus de onderdelen worden ook niet meer gemaakt 

en komen nu uit persoonlijke verzamelingen.” 

Maar met deze blauwe Dyane is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Vanaf 

nu werden er ook meetings bezocht en andere evenementen. “De eerste 

meeting voor ons was in Zwitserland in 1991. Tja, en wat moet je meenemen? 

In ieder geval genoeg olie. Voor de rest namen we de noodzakelijke dingen 

mee. Niet te veel, want er zit niet zoveel ruimte in deze auto’s. Dus met een 

vriend zijn we naar deze meeting gegaan. Wat een ervaring was dat, en wat 

ontzettend gemoedelijk ging het eraan toe. Zo’n meeting is om de 2 jaar, in 

steeds een ander land in Europa. Zo zijn we al in Griekenland, Oostenrijk, 

Tjechië, Zweden en veel meer landen geweest. In Nederland hebben we ook 

eens 1 georganiseerd. Maar er zat meer werk in dan de mensen dachten. Maar 

met alle vrijwilligers was het een enorm succes. Ook Schotland zijn we 

geweest, maar wat was het daar koud en nat! Op deze meetings komen alleen 

2CV’s. En weet 

je wat ook zo 

leuk is?” vraagt 

Tycho aan mij, 

“Dat iedereen 

iets mee wat 

uit het land van 

herkomst. B.v. 

uit Nederland 

de Haring.  

“We doen er 

een paar dagen 

over om op  de 

plaats van be-

stemming aan te komen. We kamperen dan ergens onderweg en doen erg 

basic” neemt Maaike het gesprek over. “Ik heb een lijst en dat mogen de 

kinderen dan meenemen. Zoveel broeken, shirts en ondergoed. Is het stuk of 

hebben we te weinig? Dan kopen we dat gewoon onderweg. Lekker makkelijk. 

Maar we gaan nu wel met 2 auto’s, dus kunnen meer kwijt”.  
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Ook dochter Lillian en zoon Boris zijn besmet met het ‘eend virus’. “Ze gaan 

eigenlijk al vanaf hun geboorte mee op reis. Lillian was 3 maand toen ze voor 

het eerst meeging. “wat een geregel was dat, een klein kindje mee naar zo’n 

evenement. Maar ook dat hebben we gered.” zegt Maaike.  

“Net als de boodschappen. We kopen per dag de boodschappen wat we nodig 

hebben. Het klinkt raar, maar je bent hier van alles voorzien, maar als je dan 

ineens zo een week of 3 leeft, dan red je je opperbest. Dan heb je al die luxe 

niet nodig”. In de tussen jaren is er altijd een evenement in Nederland. Dit heet 

ICCCR. Hier komen de bijzondere Citroën’s. De Snoekebek, 2CV en Ami’s. Hier 

kun je dan ook die onderdelen vinden, die je nergens anders kan krijgen.  

Hoeveel auto’s ze hebben gehad weten ze eigenlijk niet. “We zijn de tel kwijt 

geraakt” lacht Maaike, maar ze probeert het toch. Bij een stuk of 12 is ze 

inderdaad compleet de tel kwijt. “Maar tel er nog maar een paar bij op, dus 

denk een stuk of 15" zegt Tycho, “ In het najaar koop  ik meestal een andere, 

knap die in de winter op en in het voorjaar tuffen we er weer  overal mee naar 

toe. Een goedkopere hobby bestaat er niet.” 

Boris zit lekker te 

knutselen aan de 

grote keuken-

tafel en hoort 

alles gelaten een 

beetje aan. In 

het begin is hij 

wat stilletjes, 

maar op het 

laatst verteld hij 

ook honderd uit. 

“ik vind het zo 

leuk om mee te 

gaan" zegt hij, 

“Waarom? Tja, weet ik eigenlijk niet, het is gewoon leuk! Als ik op een camping 

in het buitenland kom, wil ik eerst één zinnetje leren: “Ik spreek geen 

buitenlands”. Maar eenmaal tussen de mensen red ik mij toch aardig. Ik kan 

ook veel dingen voor elkaar krijgen. Rijden op stoommachine’s, het regelen 

van stroom bij de tent voor een elektrische fiets? Geen probleem hoor”.          ● 
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“Maar weet je wat ik wel mis in die vakantieperiode? Mijn hobby: grasmaaien 

bij diverse mensen in het dorp” zegt Boris. “Mag ik beetje reclame maken 

daarvoor”? vraagt hij. “Zijn er nog mensen die niet kunnen grasmaaien ivm hun 

gezondheid of te weinig tijd? Zeg het dan even en ik kom het bij je doen voor 

een kleine vergoeding”.  

 

Omdat ze in veel landen, en op heel veel meetings in eigen land komen, 

hebben ze ook heel veel vrienden. “En elk jaar komen er weer nieuwe bij. Ook 

de kinderen zoeken elkaar gewoon op en maken nieuwe vriendinnetjes of 

vriendjes.” verteld Maaike rustig verder. “Als er mensen zijn die onderweg 

stranden, geen probleem. Er bestaat een Aqahulp. Dit houdt in: hulp op 

afstand. Heb je pech onderweg, in dit boekje staan alle leden van de 2CV club 

en mocht je in de buurt zijn van zo iemand, dan komt deze persoon er zonder 

problemen aan en helpt je uit de brand”, valt Tycho haar in de rede. Hij zit zo 

vol van deze hobby dat hij maar blijft vertellen en herinneringen blijft ophalen 

samen met Maaike. Heel vaak ging het: “Och weet jij dat nog?” Dit is allemaal 

niet samen te vatten in dit stukje. Als ik alles moet typen wat daar aan die 

gezellige keukentafel is besproken, is de hele Tilproat gewijd aan zijn hobby.  

Ik wil de Fam. Sparreboom dan ook hartelijk danken voor de gezellige middag.  

Tineke Smit.                                                                                                                                                        
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Wie kent hem niet, de buurtbus. Elke dag zie je hem wel een paar keer door 

het dorp rijden en wellicht zijn er misschien mensen onder u die zich ook wel 

eens afvragen, waar gaat de bus naartoe en hoe zit de dienstregeling in elkaar. 

Ik heb geprobeerd met enige hulp, hier wat duidelijkheid in te verschaffen. 

In eerste instantie had ik me al meerdere keren afgevraagd  waar de route 

langs loopt en of er meerdere bussen bij betrokken zouden zijn. 

We zagen hem vaak rijden, in Ten Boer, Woltersum, Wittewierum, maar ook in 

Sint Annen, Thesinge en Garmerwolde: de Buurtbus! Het 8-persoons rood-

grijze busje, dat stopt op vaste haltes, maar ook als je op de route een 

stopteken geeft.  

Het toeval wil dat de “Vereniging voor dorpsbelangen” het idee had om eens 

een item buurtbus in de “Tilproat “ te plaatsen, en vervolgens eens uit te 

zoeken hoe het nu eigenlijk in elkaar steekt met die bus(sen). Het leek me wel 

zinvol om er eens in te duiken en ben aan de slag gegaan. Ik kreeg het adres 

van dhr.Henk  Bolwijn die in Ten Boer bleek te wonen. Hij zou me het één en 

ander kunnen vertellen. Na een afspraak te hebben gemaakt, ben ik bij Dhr. 

Bolwijn en zijn vrouw op bezoek gegaan. Tijdens een leuk gesprek ben ik er 

achter gekomen dat Dhr.Henk Bolwijn de initiatief nemer is van het ontstaan 

van de buurtbus en is in 

september 2001 begonnen met 

de vereniging van de buurtbus. 

(Niet te verwarren met een 

belbus.)  

 

Intussen is Marianne Meester 

ook aangeschoven en zij kan me 

nog meer vertellen over wat er 

allemaal gaande is.  

 

Buurtbussen worden gereden door vrijwilligers, uit de gemeente Delfzijl, 

Appingedam, Loppersum en Ten Boer, die de omgeving goed kennen. Zij zijn 

vriendelijk en behulpzaam en zullen u graag helpen om de rollator, 

boodschappen of vouwfiets in de bus te zetten. 

 

Inmiddels rijden er vier bussen en zijn er vijfenveertig vrijwillige chauffeurs bij 

betrokken. Sinds eind 2015 is dhr. Bolwijn inmiddels 82 jaar, afgetreden als 

voorzitter en heeft Marianne Meester deze functie over genomen.  
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Dhr, Bolwijn is nooit als chauffeur werkzaam geweest in tegenstelling tot 

Marianne Meester, zij is regelmatig te vinden in de bus. Er zijn momenteel drie 

vrouwelijke chauffeurs en de rest is mannelijk. Het tijdstip van vertrek is al 

vroeg in de ochtend en de dienst doende chauffeurs beginnen al om 06:15 uur. 

De bussen worden elke dag geparkeerd bij het busstation in Appingedam. 

Vandaar uit starten drie bussen en gaan op weg  om de mensen die naar hun 

werk moeten op de plaats van bestemming af te zetten, zoals bijvoorbeeld de 

Werkvoorzieningschap “Fivelingo “in Appingedam of bij aansluitend openbaar 

vervoer: trein/bus.  In de volgende rit zijn de scholieren aan de beurt. De 

vierde bus start om 7.15 uur. Elke chauffeur heeft een dienst van vier uur. Elke 

route duurt één uur. Per uur wordt er van route gewisseld zodat de chauffeurs 

alle routes een keer hebben gereden. Er zijn vier trajecten. Dit zorgt voor 

afwisseling voor de Chauffeurs. 

Met de Buurtbus (lijn 564b) reist u makkelijk en voordelig van Ten Boer, 

Woltersum en Wittewierum via Overschild naar Appingedam en weer terug 

(lijn 564a). En als u de chauffeur vraagt om u bij Bolwerk of verpleeghuis 

Solwerd in Appingedam uit te laten stappen, dan is dat goed mogelijk. Vanuit  

Wittewierum en Woltersum  naar Ten Boer. Neem dan de Buurtbus (lijn 563a) 

vanuit Ten Boer, Sint Annen, Thesinge of Garmerwolde naar Groningen 

(winkel centrum Lewenborg ) Per rit betaalt u € 2,- 

Men vindt het wenselijk om de route uit te breiden naar “Kardinge “ maar dat 

is voorlopig nog niet haalbaar. 

De Buurtbus rijdt in dunbevolkte gebieden en zorgt voor de verbinding met 

overig openbaar vervoer, zoals trein en bus. De buurtbus is vooral bedoeld als 

aanvulling op het streeknet. De Buurtbus rijdt meestal van dorpen die geen 

busverbinding hebben naar plaatsen waar een goede verbinding is met grotere 

plaatsen.  De bussen rijden niet in het weekend en in de vakantie periode wat 

minder vaak.  

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik hier en daar, met toestemming wat 

plagiaat heb gepleegd.  

 

Het meest technische deel van de tekst heb ik van Marianne geleend, omdat zij 

beter weet dan ik hoe de routes gereden worden en de organisatie in elkaar 

steekt. We hoeven tenslotte het wiel ook geen twee keer uit te vinden.  
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Onlangs is er van haar hand een artikeltje over dit item in het maandblad de  

“Mans” verschenen waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. 

 

Er zijn altijd vrijwilligers nodig om op de bus te rijden. 

 

GEVRAAGD VRIJWILLIGE CHAUFFEURS VOOR DE BUURTBUS! 

• heeft u wekelijks 4 uur tijd? 

• bent u bekend met het Groninger platteland? 

• bent u in het bezit van een geldig rijbewijs E? 

• verkeert u in een goede gezondheid? 

• houdt u van een praatje maken? 

• Dan is rijden op de Buurtbus vast 

iets voor u! 

 

U kunt contact opnemen met één van de 

coördinatoren: 

F.Beukema, tel: 0596-615936 

 

De poging om er een leuk verhaal van te 

maken en wat duidelijkheid te scheppen is 

hopelijk gelukt. 

  

Met dank aan dhr. Bolwijn en Marianne 

Meester. 

 

 

 

 

 
                                                                                            (Dhr Bolwijn & Marianne Meester) 
 

 

                                                                                                      Anneke Wagenmakers                                                
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Update over het FotoboekFotoboekFotoboekFotoboek Woltersum.Woltersum.Woltersum.Woltersum. 
 

Binnenkort zal bij alle huizen in Woltersum een bestelformulier voor het 

fotoboek over Woltersum op de mat vallen. Het idee om een prachtig fotoboek 

te maken van de bewoners van Woltersum voor hun huis krijgt steeds meer 

vorm. 

 

Op dit moment is de werkgroep Fotoboek Woltersum in overleg met Gea 

Schenk over het maken van de foto’s. Gea schenk is sociaal- en documentair 

fotografe. Vorig jaar is haar serie over Poppo en Engel, een tweeling uit 

Wagenborgen, genomineerd voor de SO2014 Award, Selection of Dutch 

Photographers. Ze ontving hiervoor een eervolle vermelding. 

 

Op de website http://www.geaschenk.nl  kun je informatie over haar en haar 

werk vinden.  

 

Door het boek vooraf te bestellen geef je het signaal af achter dit initiatief te 

staan. Het boekt komt er als blijkt 

dat jullie dat ook willen. 

 

Op het bestelformulier staat meer 

informatie over hoe het boek eruit 

komt te 

zien. Het bestelformulier kun je 

inleveren bij Eef Veenhuysen, 

Kollerijweg 6 of zal worden 

opgehaald door iemand van de 

werkgroep Fotoboek Woltersum. 

 

Ken je nog ’oud Woltersummers’ die ook graag het fotoboek willen bestellen? 

Stuur dan een mailtje naar fotoboekwoltersum2016@gmail.com voor extra 

Bestel formulieren, maar je mag natuurlijk ook een kopie maken van je eigen 

bestel formulier. 

 

Voor vragen over het fotoboek en/of bestelformulier kun je een mailtje sturen 

naar: fotoboekwoltersum2016@gmail.com.  

 

Vriendelijke groeten namens de fotoboekcommissie, 

Boudewijn ’t Sas, Frans Pot, Wim Darneviel en Eef Veenhuysen 
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Diensten Paascyclus in de Kloosterkerk van Ten Boer.        
 

Het thema van deze cyclus is: “ Als het brood gebroken wordt ”. 

 

De eerste dienst is op Witte Donderdag 24 maart om 19.30 uur. Dit is een 

dienst van Schrift en Tafel. Aan deze dienst verleent het mannenkoor Canta 

Libre o.l.v. Moniek Timmer haar medewerking. Voorganger is ds. Elisabeth 

Posthumus Meyjes.   

 

Op Goede Vrijdag is de dienst om 20.00 uur. Voorganger is dan ds. Martin 

Walton.   

 

Stille zaterdag begint de paaswakedienst om 22.00 uur. Ook dit is een dienst 

van Schrift en Tafel. Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes gaat voor.  

De Kloosterkerkcantorij o.l.v. Ria Reeze- Vernooij verleent haar medewerking.  

Op Paaszondag begint de dienst om 10.00 uur. Voorganger is ds. Martin 

Walton.  

 

Op de woensdagen voorafgaande aan 

Pasen is er steeds om 19.00 uur een 

korte vesperdienst in de kerk met 

lezingen, gebed, zingen en stilte.  

 

Palmzondag 20 maart is er om 10.00 

uur een dienst waarin de kinderen met 

hun palmpaasstokken rond de kerk 

gaan. 

In al deze diensten bent u hartelijk 

welkom! 

 

Voor verdere informatie over deze en 

andere diensten in de Kloosterkerk 

verwijzen we u naar de  website van de 

kerk:   

 

 

 

http://www.pkntenboer.nl/hervormde 
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                              Groninger Dorpen groeit!                        

 

Groninger Dorpen is de koepelorganisatie van dorpsbelangen- en dorpshuizenorganisaties in de 

provincie Groningen. Dorpsbewoners weten bij uitstek wat goed is voor hun dorp en doen veel zelf. 

Groninger Dorpen biedt hen een ‘plus’ met haar begeleiding en ondersteuning, en komt op voor de 

belangen van het platteland in de breedste zin.  

Onze organisatie groeit en ontwikkelt zich van een traditionele belangenbehartiger naar een brede 

netwerkorganisatie. Wij zoeken bestuursleden die hun bijdrage willen en kunnen leveren aan deze 

ontwikkeling.  

Wij zoeken: 

• Bestuursleden, in het bijzonder met drive en deskundigheid op het gebied van: 

o aardbevingsdossier  
o zorg/Wmo 
o duurzaamheid 
o (project)organisatie en/of personeelsbeleid 

• Een bestuurslid met bestuurlijke ervaring of betrokkenheid in een actieve 
dorpsbelangen-/ dorpshuisorganisatie 

Jij hebt: 

• affiniteit met het dorpsleven en hart voor het Groninger platteland  

• een relevant netwerk  
• bestuurlijke ervaring 
• de kracht om onze organisatie goed neer te zetten in de provincie  
• het vermogen om met visie te organiseren en out-of-the-box te denken 
• plezier in en de kwaliteit om in teamverband actief te zijn  
• een gemiddelde beschikbaarheid van ongeveer 1 dagdeel per week 

Goed om te weten: 

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Het bestuur is de werkgever van een team van ongeveer 

10 deskundige en gedreven deeltijdmedewerkers, waaronder een coördinator. Bij Groninger Dorpen 

werken bestuursleden en medewerkers nauw met elkaar samen. 

Belangstelling? 

Mail dan voor 15 februari a.s. je motivatie met een kort cv naar: info@groningerdorpen.nl of stuur 

deze per post naar: 

Groninger Dorpen 

Postbus 23 

9790 AA  TEN BOER 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in maart. 
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PERSBERICHT 

Gemeente praat met dorpen over hun toekomst 

De gemeente Ten Boer is met de verenigingen dorpsbelangen in gesprek over 

de toekomst van hun dorp. 

Tijdens een startbijeenkomst eerder deze maand werden de dorpsbesturen 

bijgepraat over actuele ontwikkelingen. Hierbij ging het onder andere over 

krimp, ontgroening en vergrijzing. Maar ook de komende gemeentelijke 

herindeling en de versterkingsopgave kwamen uitvoerig aan bod. 

De besturen kregen uitleg hoe deze onderwerpen in elkaar grijpen. Naast 

informatie vanuit de gemeente werden de besturen ook bijgepraat door de 

Vereniging Groninger Dorpen, de Nationaal Coördinator Groningen en 

Landschapsbeheer. 

Het streven vanuit de gemeente is, om dorpen te stimuleren aan de slag te 

gaan met een dorpsvisie. Het dorp Ten Post is hier al druk mee bezig. Peter 

Bakker en Vadan de Bruin vertelden over hun ervaringen: hoe bereik je 

mensen, wat vind je belangrijk voor je dorp. 

Binnenkort gaat de gemeente met de dorpen afzonderlijk in gesprek. Streven 

is, dat er vóór de zomervakantie voldoende gegevens verzameld zijn om een 

dorpsvisie op te stellen. 

Inwoners worden uitgenodigd actief mee te denken over de toekomst van hun 

dorp. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met de dorpsvereniging. Voor 

meer informatie over de dorpsvisies en het thema leefbaarheid kan u contact 

worden opgenomen met dhr. M. Schuit van de gemeente Ten Boer. 

Voor aanvullende informatie: 

 

Afd. Communicatie gemeente Ten Boer, (050) 302 8812 of (06) 203 288 68. 
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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:     siensteenhuis@hotmail.com                           
Reserveren: Sien Steenhuis   050-3023558 
 
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 
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com 
 
 




