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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 
gebeurtenissen/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  

02 September 2016 

Moi lu, 
 
Denkend waar we het deze keer over 
moeten hebben valt niet echt mee deze 
keer. De Koningsdag 2016 viel letterlijk 
en figuurlijk in het water waardoor deze 
geen doorgang kon vinden in ons dorp. 
Wat er wel door zal gaan dat is: het 
Schoolfeest 2016 en de Kermis met de 
nodige activiteiten van de VVV in dit 
weekend. Het Schoolfeest, altijd weer 
een verrassing wat de straten bedenken 
en bij elkaar knutselen, toch leuk hoe je 
dan bij iemand komt die aan het verven 
is en acuut stopt. Geheimhouding tot 
het laatste moment daar draait het na-
tuurlijk om. Wat gebeurde er verder in 
het dorp? Een bijeenkomst van de 
"Vereniging van Dorpsbelangen" met 
spreker Arno van der Heyden, betreft de 
toekomst van Woltersum ivm het 
samengaan in de toekomst met de 
gemeente Groningen. Reporters Anneke 
en Tineke waren erbij en maakten er 
een verslag van voor de Tilproat. Ook 
ging Tineke weer op pad met pen en 
kladblok voor wederom een 
interessante hobby van een bekende 
Woltersummer. Luuk Houwing leverde 
weer een pracht verhaal aan in het 
Gronings. Carolien heeft weer nieuwe 
dieren. En voor het eerst sinds de 
oprichting van de Facebook pagina van 
"de Tilproat", kwam er een verzoek 
binnen om een oproep via Facebook te 
doen voor Dorpsbelangen, om de avond 
over de toekomst bij te wonen. Via dit 
medium werden er toch mooi even 134 
mensen benaderd. Zo ziet u dat we al 
weer onderaan zijn, eerst weet je niks 
en vervolgens heb je ruimte te kort........ 
                                           

Robert Smit. 
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VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL    

 

Alles staat op het moment in het teken van 
het Schoolfeest. Je zou bijna vergeten dat 
er nog andere zaken spelen. Zo hebben we 
in mei onder leiding van Arno van der 
Heide de eerste uitkomsten van de enquete 
voor de dorpsvisie besproken. Er was een 
heel team deskundigen vanuit de gemeente 
aanwezig en die heeft van de grote groep 

Woltersumers die hier op af gekomen waren de meningen en 
gedachtes opgeschreven. Met deze informatie gaat de gemeente een 
opzet maken voor de dorpsvisie. Een groepje actieve Woltersumers en 
wij van dorpsbelangen gaan met de gemeente deze informatie 
verwerken tot een dorpsvisie. De grote groep Woltersumers kwamen 
natuurlijk omdat ze mee willen denken over de toekomst van 
Woltersum, maar het heerlijke eten dat Carolien in haar kookschool 
had bereid heeft hier ook zeker aan bijgedragen. 
 
Dan is onze ledenvergadering weer geweest in april. Jammer dat er 
maar weinig leden waren op de vergadering. Er worden belangrijke 
zaken behandeld voor het dorp. De notulen van deze vergadering 
komen in de volgende Tilproat.  
 
Vooruit kijkend denk ik al aan de zomervakantie. Een en al pret en 
feest natuurlijk. Die zes week moeten weer afgesloten worden met een 
spetterend zomerkampje. Helaas hebben we niet genoeg mensen in de 
organisatie! Dus mensen, meld je aan. Het is een mooi evenement om 
te organiseren, vorig jaar heb ik zelf meegeholpen in de organisatie en 
ik kan je vertellen het is vooral gezellig om met elkaar allemaal leuke 
dingen te bedenken en uit te voeren. Meld je bij Iemand van 
dorpsbelangen en we vertellen je graag meer over dit mooie 
evenement.  
Eerst allemaal een mooie kermis en een prachtig schoolfeest gewenst. 
 
Groet, Willemjan 
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Foto' s van de plaatsing van het ooievaarsnest, lees verder op Blz 51 
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Denk mee over de toekomst van Woltersum. 

Dat was de slogan van de samenkomst op jl. dinsdag 17 mei in het Dorpshuis. 

Deze werd onder andere bijgewoond door Burgermeester André van de Nadort 

en zijn gevolg. 

Voorafgaande aan het programma hebben een dertig tal mensen gezamenlijk 

heerlijk gesmuld van een maaltijd die Carolien voor ons had bereid in haar  

“Kookschool de Oude Heerlijkheid”  

Na het eten druppelden er nog een aantal belangstellenden binnen en dat 

zorgde voor een leuke opkomst van zo’n 60 personen. Het programma werd 

verzorgd door Arno van der Heyden met zijn mannen. Al eerder was Arno door 

het dorp gewandeld, om zo hier en daar wat leuke plekjes te fotograferen om 

daar later leuke anekdotes op los te laten.  

Doormiddel van een foto slide show werden deze foto’s gepresenteerd. Ook 

werden er  foto’s ter plekke genomen zodat we direct via een groot scherm 

konden zien wat de bedoeling was. Zo hier en daar een gepaste grap en een 

gezongen lied maakte de avond tot een gezellig geheel. 

 

(foto gemaakt tijdens de bijeenkomst in Dorpshuis "De Bongerd") 
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Om op de doelstelling van deze avond terug te komen: 

Inhoudelijk kwamen er een aantal dingen naar boven die bij de inwoners van Woltersum 

leven. Doormiddel van een 

aantal posters/lijsten kon men 

iets invullen of een sticker 

plakken. Op deze manier kon je 

een menig geven over de vragen 

die op de opgehangen lijsten en 

in de enquête werden gesteld. 

Dat leverde een hoop reacties 

op, die later weer zijn besproken 

met de leden van de Gemeente. 

Aan hen kon je vragen stellen, 

maar ter plekke konden zij 

natuurlijk ook geen directe 

uitkomst bieden. Wat deze avond ons wel opgeleverd heeft is, dat men nu weet wat er al zo 

leeft onder de bewoners van Woltersum, zodat er via een werkgroep stappen kunnen 

worden ondernomen. 

 

Hopelijk  gaat er in de toekomst 

het één en ander gebeuren en 

wordt er geluisterd naar de in-

woners van de dorpen die toch 

graag allemaal, wanneer we aan 

de Gemeente Groningen worden 

gekoppeld een eigen stem en 

identiteit willen behouden. 

 

Het was een geslaagde avond.  

 

Anneke en tineke.     
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De dieren van Carolien Nijland. 
 

Woltersum is weer een paar nieuwe bewoners rijker. In een weiland naast 

Woltershof staan sinds 17 mei 3 lieftallige biggetjes. Jacob (de rode) Jasper en 

Witje. Zo zijn ze 

genoemd door de 

Fam. Nijland.  

 

Zoals u weet doet 

Carolien dit al een 

aantal jaren en omdat 

de mensen en met 

name de kinderen het 

in het dorp heel erg 

leuk vinden om ze te 

voeren, vroeg 

Carolien ons om in 

deze Tilproat er even 

aandacht aan te 

besteden.  

 

Zij lusten namelijk alles...echt alles, maar ze mogen niet alles. Restjes eten 

zonder vlees, schillen, groenten, brood is allemaal prima.  

 

Maar krijgen ze iets met vlees erin 

dan worden ze ziek en gaan ze 

dood. Dit zou toch heel erg jammer 

zijn. Dus hebt u etensrestjes over, 

gooi het niet weg, maar breng ze 

naar Jacob, Jasper en Witje. Zij 

zullen u erg dankbaar zijn.  

 

Ook lopen er 2 geiten, Mieke en 

Lola . Deze lusten graag appels, 

groente en brood. En het schaap 

heet Roos met haar kroost Karel en 

Madelief. Zij eten het liefst gewoon 

gras en biks. Vergeet hen ook niet.  

 

En allemaal zijn ze gek op knuffels. Pas op het schrikdraad!!!! 
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....  Arno v/d H. 't speelhuisje in Woltersum op het schoolplein wil gaan kopen? 

Om zich daar permanent te vestigen en dat hij zijn oog op een meisje uit het 

dorp heeft laten vallen om daar samen te gaan wonen? (De grap van 2016) 

.... Ome Rinus (samen met vele anderen) een prachtige ooievaarsnest heeft 

gemaakt voor op de ijsbaan? (met zijn handige handjes)  

.... Carolien geen kok is, maar wel van koken houdt en overheerlijke slasoep en 

nog veel meer maakt? 

.... Eltje Dijkema zich wederom opofferde als vrijwilliger en menig wedstrijd 

floot tijdens het schoolvoetbal? Hij nog aardig kwiek rondliep in zijn sportief 

trainingspakkie? 

.... menig scheidrechter die middag een vrije dag hadden aangevraagd? 

....er veel mensen enthousiast  zijn voor het fotoboek? U zich nog steeds kunt 

opgeven voor een exemplaar? 

.... de culturele commissie nieuwe leuke leden rijker is en weer een 

topprogramma voor u in petto heeft? 

.... ook het VVV weer voltallig is en met nieuwe energie van start gaat? 

.... Afra succesvol is geopereerd en ondanks de pijn gewoon haar toko 

meerund? Ze blij is de rollator in te kunnen ruilen voor haar auto? Want 

daarmee kan ze echt veel harder broesen? 

.... er een dorpsgenoot op zoek is naar iemand die bij haar de bomen wil 

omzagen in ruil voor het hout? (naam bij de redactie bekend) 

.... er 40 kinderen met veel plezier hebben meegedaan aan de workshops van 

stichting KAT? Hier een mooie expositie in het gemeentehuis van hangt? 

.... Boris zijn grasmaaier bedrijf goed loopt en hij een topper is? 
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.... sommige mensen (namen zullen we niet noemen ivm de privacywetgeving) 

moeite hebben met tellen? Zo bleek tijdens de bijeenkomst van de gemeente 

Ten Boer?  

.... Melissa en haar lief iets prachtigs gaan maken van hun nieuwe huuske? 

.... Meester Joost van al zijn groep 8ters vooraf de juiste inschatting qua 

schooladvies maakte? Dit bleek uit de citotoets? (Dit is pas knap) 

.... Bert Punter in de Bijbelgang bot ving om een kano op te halen voor de 

straatversiering? Hij wel zo sportief was om met zijn tracktor en kar een bult 

hout voor een dorpsgenoot te vervoeren? 

.... de dijkfruitbomen weer prachtig in bloei staan? Dit dankzij enthousiaste 

dorpsgenoten met groene vingers? Het een heerlijke oogst belooft te worden 

voor iedereen? 

.... de ooievaar echt is geland in Woltersum en 3 prachtige meisje in zijn snavel 

had? 

.... er een dubbeldekker naar Joure vertrok vol met supporters om de sportieve 

D'ers naar het kampioensschap te schreeuwen? 

.... Dorpsbelangen een goede enquête aan u allen deed toekomen en 

vervolgens in samenwerking met de gemeente Ten Boer succesvol de 

opbrengsten presenteerde? Hoe mooi en zinvol dat is om mee te denken over 

de toekomstvisie van ons prachtige Woltersum? 

.... Boudewijn prachtig en krachtig het laatste woord nam om de gemeente Ten 

Boer tot concrete actie op korte termijn te verleiden? 

.... het voor sommige gedupeerde Woltersummers best lastig samen werken is 

met de NAM? Dit ze zorgen geeft en dit veel energie kost? (En zonder namen 

te noemen we hen kracht in dit proces toe te wensen.) 

....sommige mensen zo verknocht zijn aan hun eigen merk wijn dat ze hun fles 

meenemen als ze op bezoek gaan? 

.... er regelmatig kippen de weg kwijt zijn, maar altijd thuis op stok gaan? 
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.... Wierden en Borgen de achtertuinen van sommige huurders in de smiezen 

houd? Zij blij en dankbaar zijn als er iemand uit het dorp met een bosmaaier er 

doorheen wil rouzen? (namen bekend bij redactie) 

.... Ina behalve een prima barvrouw is, zij ook een uitstekende DJ blijkt te zijn? 

Fokko een keer verhinderd mocht zijn, zij hem prima kan vervangen? 

.... Lucas inmiddels weer voldoende hersteld is om op zijn klompen te dansen 

en uit volle borst Bloody Mary te zingen? Dit heel veelbelovend is voor tijdens 

de kermis? 

.... Albert na dagen aan zijn prachtige camper geklust te hebben een foutieve 

parkeeractie uitvoerde? Dit Ko weer werk opleverde aan de auto van onze 

meester? 

.... Bouwman het er gelukkig levend vanaf heeft gebracht? Zijn auto kon 

zwemmen en dat hij zelf weer vele kilometers op zijn nieuwe fiets kan maken? 

.... er door een groepje senioren prachtige stoelen zijn uitgekozen voor de 

nieuwe inrichting van het dorpshuis? 

.... de een zijn dood de ander zijn brood is? Er geweldig 'la place' meubilair, via 

een veiling is aangeschaft? En dat dit al verstopt staat in het dorpshuis? 

.... Ingrid gestopt is met roken omdat ze nog lang van haar Rene en 

kleinkinderen wil genieten? Zij dit nu toch al heel wat weken volhoud?  

.... de K. de Boerweg schoolfeest knutselaars al vanaf januari, op de 

maandagavond met 10 kerels bezig zijn? Zij hier op een leuke manier over 

snakken? En tijdens de volgende editie wij weten of dit tot een 1ste prijs heeft 

geresulteerd? 

.... de spanning nu al voelbaar is bij verschillende straten? 

.... 'Kleine' Monique op haar verjaardag werd getrakteerd op een buitenaards 

wezen? Zij heerlijk naar alien geurde? 

.... er weer volop getraind gaat worden voor de 4 mijl door de kids, mede onder 

sportieve en enthousiaste leiding van Inge? 

.... de Poepvlaggetjes vandaag de dag helaas weer nodig zijn? 
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.... Hindrik echt super handig en behulpzaam is aangaande storingen van 

stereo/audio en radio apparatuur? 

.... Anna Dijk al jaren sleutelbeheerder van de kerk is? En altijd trouw mensen 

een rondleiding aanbiedt? 

.... Anneke altijd bij festiviteiten met haar fototoestel paraat staat om mooie 

kiekjes te maken? Dit de Tilproat en facebookpagina van Woltersum ten goede 

komt? 

.... Willem Jan als een blok van Pien en Hedde viel? 

.... we een mooie zomer voor de boeg hebben met elkaar? Dat we kunnen 

feesten, bbq-en en daar waar nodig is een helpende hand te bieden?  

.... een redactielid van de Tilproat de Meester in de Groninger taal Frè 

Schreiber heeft ingeschakeld over de discussie Woltersumers met 2 mm'n of 

met 1 dit bleek dus in het gronings en nederlands met 1 m te moeten zijn.  

 

De redactie van de Tilproat wenst u allen een fijne vakantie. 
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(Deze pagina bevat een schokkende foto. u bent gewaarschuwd.) 

 

Wederom blijkt het nodig te zijn om enkele hondenbezitters aan te spreken. 

Velen van u maken al gebruik van het hondenpoepzakje, maar toch zijn er nog 

best een aantal die hun geliefde huisdier op straat laten poepen of op 

grasveldjes waar veel kinderen spelen of langslopen, b.v. bij school waar de 

fietsen staan of op het grasveld voor school zelf. Dus lieve mensen uit 

Woltersum, neem een zakje mee en ruim het op! Het zal toch niet leuk zijn als 

er tijdens ons schoolfeest, mensen van buitenaf met uw hond zijn vieze 

stinkende uitwerpsels thuiskomen?  

 

(Hondepoep wat midden op de weg lag in de bijbelgang) 



De laatste wens....... 
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Op 4 April 2016 vond er een bijzondere en unieke begrafenis plaats in Woltersum. In overleg 

met de nabestaanden mochten wij hier aandacht aan besteden en uiteindelijk hebben haar 

dochters een stukje gemaakt voor De Tilproat. Waar wij hun als redactie zijnde, heel erg voor 

bedanken.  

 

Maandag 4 april 2016...rustig stappend kwamen de zwarte Groninger paarden 

met de rouwkoets de bocht om bij het zorgcentrum Bloemhof in Ten Boer. 

 

De laatste wens van onze moeder Aagtje Groefsema-Smit (93) ging in 

vervulling. Met respect werd haar kist in de koets getild, de paarden bleven 

rustig staan. De hoofden met de zwarte pluimen (zie mouten wel plumen op  

kop hebben heur!)  gingen rustig op en neer toen de weg vervolgd werd naar 

Woltersum waar haar bestemming was. 

 

 
(Dit binnen dij peerden mit plumen) 

 

Meer dan 10 jaar geleden hebben we samen alvast haar steen uitgezocht. Haar 

graf had ze al veel eerder over gekocht van een goede kennis uit haar tijd in 

Woltersum, waar ze samen met haar man Henk 8 jaar heeft gewoond. Toen gaf 

ze ook al aan dat ze een rouwkoets wilde.  
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Van Dijken, de uitvaartverzorger, had er flink de pas in. Van Ten Boer naar 

Woltersum is toch gauw 3.5 km en het was 17 graden. Voor het eerst was er 

file. De paarden stapten rustig door. 

 

Na de dienst in het dorpshuis 'De Bongerd' ging de koets met onze moeder 

naar de begraafplaats, de familie en belangstellenden er achteraan lopend. Het 

zonnetje scheen, iedereen zonder jas, bedrukt vanwege het moeten missen van 

onze altijd vrolijke moeder. Ze was nogal een ondeugd en had ons vaak 

geplaagd. Blijkbaar kon ze het zelfs bij haar begrafenis niet laten. Direct nadat 

haar kist in haar graf gezakt was, moesten we rennen vanwege regen en hagel 

en iedereen lachte om haar laatste streek. 

 

Kletsnat kwamen we terug in 'De Bongerd' waar ze ons opwachtten met 

handdoeken. 

 

 

 
 

Bedankt mensen van de 'De Bongerd', van Dijken en onze lieve mamme. 

 
 

Fam. Groefsema. 
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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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Schoolvoetbal 2016                      

 
Op woensdag 18 mei jl. is weer het jaarlijkse schoolvoetbal toernooi gehouden 
in Woltersum. 
Om zo’n toernooi te organiseren zijn veel mensen nodig; Kees Venhuizen en 
ondergetekende hebben de algehele leiding, maar worden geassisteerd door 
ongeveer 25 vrijwilligers; dit jaar is er voor het eerst gebruik gemaakt van de 
geluidsinstallatie van het VVV; de omroepster was op alle velden duidelijk te 
verstaan; de aanvangs- en eindtijden van de wedstrijden waren voor alle velden 
gelijk, daardoor kon er een strak schema worden aangehouden.  
Er deden dit jaar 23 teams mee, verdeeld over 3 categorieën: 8 jongensteams, 8 
meisjesteams  en 7 gemengde teams gingen de strijd aan; elke categorie speelde 
een halve competitie; het was tot en met de laatste wedstrijd reuze spannend, 
want de onderlinge verschillen waren klein. 
Na een hele middag voetballen zijn de prijzen als volgt verdeeld: de winnaar bij 
de jongens was De Fontein 2, bij de meisjes was de winnaar de Huifkar 2 en bij 
de gemengde teams was dat De Til.  
Het schoolvoetbaltoernooi werd dit jaar financieel mogelijk gemaakt door een 
subsidie van het Loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel.  
 
Sien Steenhuis. 
 

 
                     Jongens Woltersum in actie tegen De Jongens Huifkar 1 uit Ten Boer. 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 

5-jun Culturele Commisie Afsluiting met ???? Kerk 14.30 uur 
9-jun Oude Heerlijkheid Kaas maken Kookschuur 14.00 uur 

11-jun Oude Heerlijkheid Kaas maken Kookschuur 19.00 uur 
12-jun Kloosterkerk Dienst ds. E. Pothumus Meyjes Kerk 10.00 uur 
17-jun VVV Woltersum kermis Woltersum 19.00 uur 
17-jun Café de Witte Brug Mannenkoor de Lagelanders. Café 20.00 uur 
17-jun Café de Witte Brug Optreden van zanger Mannes. (feestmuziek) Café 20.00 uur 
17-jun Café de Witte Brug The Jump Inn met D.J. Fokko van Dijk Café 23.00 uur 
18-jun VVV Woltersum kermis Woltersum 14.00 uur 
18-jun Dorpsbelangen Schoolfeest (Optocht met versierde wagens) Woltersum 13.00 uur 
18-jun Café de Witte Brug D.J. Danny Blom (Bekend van Simone FM)  Café 22.00 uur 
18-jun Café de Witte Brug Special guests: Zanger Rinus en Ramona Café 22.00 uur 
19-jun VVV Woltersum Kermis Woltersum 14.00 uur 
19-jun Café de Witte Brug Duo J en J.  Café 20.00 uur 
24-jun Oude Heerlijkheid Wat de pot schaft Kookschuur 19.00 uur 
25-jun OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 uur 

1-jul Oude Heerlijkheid Koken uit moestuin / houtoven Kookschuur 16.00 uur 
2-jul Oude Heerlijkheid Wecken en Inmaken Kookschuur 14.00 uur 
7-jul Oude Heerlijkheid Wecken en Inmaken Kookschuur 14.00 uur 

10-jul Kloosterkerk Dienst ds.S Werkman Kerk 10.00 uur 
15-jul Oude Heerlijkheid Wat de pot schaft Kookschuur 19.00 uur 
16-jul OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 uur 
16-jul OBS De Huifkar grote vakantie 16 juli tot 28 augustus Woltersum   

27-aug OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 uur 
10-sep Café de Witte Brug Status Quo Night met Belgian Quo band. Café 20.00 uur 
24-sep OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 10.00 uur 

          
 

Iedereen die iets organiseert geeft het door.   

e-mail: tilproat@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-30125624 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
 



Schoolvoetbal teams Woltersum 2016 
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Van linksboven naar rechtsonder : Meester Joost, Asher,Patrick,Danel,Edwin,Juf Dita, 

Marijn,Lars,Dinand,Sterre,Giovanni 

 

Van linksboven naar rechtsonder:  Suzane, Harma,Anelyn,Louise,Lois,Indi,Elize,Liza,Leanne 
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Niks verandeleker as t weer. (door Luuk Houwing) 

t Ken vraizen en t ken deuen. Dat hebben wie in Heubultjeburen ondervonden. 

Omtrent keunenksdag mos winterjas op batterij, zunder schoamte konden d 

hansen aan en de wollen muts daip over d oren. Zunegaan twij week loater is 

tropisch warm. De netuur veert op. Boeren vlaigen over t opdreugde laand, 

aander lu doun dik in toen en moaken vekantsieplannen. 

Vekantsieplannen en mooi weer pazen bie mekoar. Zeker, mor  deur-

gewinterde kampeerders loaten zuk de wet nait veurschrieven deur t weer.  

Zo ook de femilie Poester oet Heubultjeburen nait. ( heur echte noam dut der 

hier nait tou.) 

In de week, dou onze keunenk nog net onder de viefteg bleef, ston der in t 

Nijsblad n foto. En op 

dij foto stoan veur in t 

beeld de herkenboare 

holten klompen van 

Tammo Poester. 

Doarnoast n stuk of 

wat nijmoodse 

oetvoerens in plastiek. 

Dat aal bevindt  zuk in 

de veurtent van n 

sleurhut op n 

Westerwolds 

kampeerterrain. 

Boeten is t vief groaden kolder as tiedens de   kerstdoagen , mor doar zitten ze, 

doodgemoudereerd in de veurtent, de Poesters oet Heubultjeburen. Dapper!  

Biestoan deur n elektrisch kaggeltje  loaten ze zuk nait opzied zetten deur t 

weer. Kamperen is heur twaide netuur. Dammeet as de eerste kovvie achter de 

knopen is, goan bouken, puzzels en t riemspultje in de wacht. Drijmoal op n dag 

wordt, weer of gain weer , de bainewoagen aanspand, omreden noast 

kamperen holden ze van gezond  bewegen. Sporten hebben ze van jongs of aan 

al doan. 
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De zuzzen Gezie en Detje waren eertieds zo smui as oal in n emmer. Tougeven, 

Gezie was altied t maist fannetiek.  Is wel te zain op de foto. Gain dikke klaaier, 

zoas de drij aandern, nee,zai zit der in n dun truitje bie. Tammo Poester hangt 

hail monter in n kampeerstoul en overdenkt, as e even nait riemen huift, zien 

sportloopboan. Klainzeun Renze is ook oet t goie kampeerholt sneden. Woar 

aandere elfjoaregen zuk onder dizze omstandegheden dood vervelen, het hai 

zuk aanpaast aan zien twij generoatsies oldere tentgenoten. Het siert hom, dat 

e nait mit n smaartfoon zit te vingerflitsen. Beeldschaarmkes, mooi derbie tou 

zellen ze hom veurhollen hebben, mor mond bewegen is beter. 

 ,,Loat ons Triksie mor even oet,,, komt Detje der tussendeur,,, Hai wordt wat 

ongedureg en schait dien klompen aan Renze, want dij sportschounen loaten 

deur. En niks is schoadelker as kolle nadde vouten. Hest n poepzakje in buuts? 

Ach, waist wat, wie wandeln mit, de bainen 

strekken den smokt ons de kovvie over n 

uurtje dubbel zo lekker.” 

Nee, Heubultjebuursters, ie huiven gain 

meelie hebben. De Poestertjes vermoaken 

zuk best. Kolle, regenbuien, n loage snij  op 

de veurtente, t zel heur nait aan t gat 

rousten.  

,, n Echte Poester let zuk, deur wat den ook, 

nait lompen,” zee Tammo. ,,En ain dij 

dreuge vouten holden wil, dij lopt op 

klompen,” muik Renze t riemspultje 

of.,,kom op Gezie jaze aan en in t ende, veur t poepzakje overbodeg wordt en 

wie hier vergoan van de staank!” 

                                                                               Luuk Houwing 
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Beste Dorpsbewoners,  
  

Een half jaar geleden hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken van de 
fondsenwerving en de voorbereiding voor de verbouwing. Hoog tijd dus voor een 
update.   
De fondsenwerving gaat best voorspoedig maar loopt nu wat vertraging 
op.  Daarmee loopt ook onze aanvankelijke tijdsplanning vertraging op.    
 

Elk Dorp Een Duurzaam Dak (initiatief van de NAM)  heeft langer de tijd nodig dan 
aanvankelijk was voorzien.  Bovendien  wacht men nu op  een besluit van de 
Nationaal Coördinator Groningen over het bouwkundig versterken van dorpshuizen. 
Dit besluit is van invloed op de aanvragen van Elk dorp Een Duurzaam Dak. 
 Als we met de verbouwing zouden beginnen zonder dat we toezegging hebben 
gekregen van de EDEDD,  dan hebben we geen recht meer op subsidiegelden.   
 

Dit jaar is het ook nog mogelijk om bij de provincie subsidie aan te vragen. We 
hopen dat de provincie komende maand de mogelijkheden 
voor subsidie aanvragen opent. 
 
U kunt begrijpen dat we niet eerder met de verbouw beginnen voordat we zeker 
weten over hoeveel geld we beschikken.  
 

Onder tussen hebben we niet stil gezeten:  Een zestal bewoners op leeftijd heeft een 
paar uur proef gezeten op verschillende stoelen. We moesten namelijk voor 1 mei 
een bestelling doen van seniorenstoelen.  Er waren zes zeer verschillende stoelen 
om uit te kiezen, maar de keus was unaniem.  We hebben 16 senioren stoelen  (dat 
zijn stoelen met armleuningen) kunnen bestellen.  Daarnaast hebben we, via een 
online veiling, ook zes tafels en 18 stoelen  gekocht uit de boedel van La Place in 
Meppel. Al dit meubilair is voor de nieuwe kantine.  
Onze  oproep voor vrijwilligers die willen helpen bij de renovatie van het Dorpshuis 
staat nog steeds. Het dorpshuis is van ons allen en wat zou het fijn zijn als we het 
ook met zijn allen mogelijk maken dat er volgend jaar september een modern en 
energiezuinig gebouw staat.  
Aanmelden kan bij:  
Klaske: kpiebenga@hotmail.com   
Sien: siensteenhuis@hotmail.com  

Addie: addiedost@hetnet.nl  
Gerrie: gerrieschotman@home.nl  
  

Dan nog een opmerking over het reserveren van het Dorpshuis:  
Reserveren van het dorpshuis kan bij Sien Steenhuis. Het liefst via e-mail. 
Telefonisch reserveren is ook mogelijk. Dit kan via telefoonnummer 050-3023558 of 
mobiel 06-50879234.  
  

Groet,  Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum 
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Vanuit school. 
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De laatste schoolkrant van het schooljaar 2015-2016. 

We hebben weer een heerlijk schooljaar achter de rug, waarin er allerlei 
leuke activiteiten geweest zijn. Het jaar is nog niet helemaal ten einde, ook 
in de laatste weken staan er nog allerlei leuke activiteiten op het 
programma. Allereerst natuurlijk het school-dorpsfeest en de schoolreizen, 
maar ook een feestelijke laatste schooldag waarbij we afscheid nemen van 
groep acht. Dit jaar is het een hele grote groep acht van twaalf leerlingen. 
Ze hebben allemaal hun plekje gevonden op het voortgezet onderwijs en 
we wensen ze daar erg veel plezier en wijsheid toe. Zo’n grote groep 
schoolverlaters slaat wel even een krater in onze leerlingenaantal. Gelukkig 
komen nog wel weer een aantal leerlingen bij. We eindigen dit schooljaar 
met 44 leerlingen en we starten het nieuwe schooljaar met 34. Vanaf dan 
groeien we weer, dus kindertjes vanaf 4 jaar………………. wees welkom. 

 

We wensen u allen een hele fijne zomer  toe. 

Team en  kinderen   o.b.s.  De Huifkar Woltersum. 
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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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Groep 1/2 heeft de afgelopen weken gewerkt over de boerderij. 

 

We hadden een graantafel in de klas. 

 

 

 

 

 

                   We gingen brood brengen bij de varkens. 

 

 

 

                                  We hebben samen getekend 

                                                 over de boerderij. 

 

We gingen op bezoek bij ‘koe en jij’  

in Ten Boer. 

 

              

                Ook hebben we leuke werkjes gemaakt in de klas. 
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5 
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we zijn bij   koe en jij   geweest 

en groep1 t/m groep4  

we moesten opdragten doen.          

Stijn   

 

 

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

We waren op bezoek bij fam Langereis . 

Het was voor groep 1  tot 4 op woensdag. 25 mei en voor groep 5 tot 8 op 

vrijdag  20 mei. 

We moesten opdrachten maken. maar we konden maar een opdracht 

maken. We moesten naar de kalfjes. en daar mochten een naam bedenken 

voor een kalfje we haden heel veel. het was heel leuk .maar het leukste was 

dat je een kalfje kon aaien en hij bleef heel rustig liggen .  

Maik Wietsma 

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

We waren op de boerderij                                       

Bij langereis 

Het was gister 25 mei 2016  en 20 mei 

We waren er me 1 tot 4 en 5 tot 8 

En we hebben opdrachten gemaakt 

En wij vonden het leukst de kalfjes  

Het was heel erg leuk !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Pascal en rik  
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0.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8 
 

Tilproat 41 

 

 



 

42 Tilproat 

 

                           

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

 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, 

 

Alweer het laatste stukje van ons voor de grote vakantie. De tijd is voorbij gevlogen, nog 

even en we kunnen genieten van onze jaarlijkse afsluitende picknick. Ouders zorgen dan 

altijd voor heerlijke hapjes en drankjes, ben benieuwd waar ze dit jaar mee komen.  

Voordat het zover is gaan we eerst nog bezig voor vaderdag, het dorpsfeest, verschillende 

verjaardagen van peuters en van juf, 

schoolfoto's maken en niet te vergeten 

ons schoolreisje op 8 juni naar de 

speeltuin in Godlinze. Ook is er nog een 

schoonmaakavond gepland, want de 

kinderen moeten met schoon speelgoed 

kunnen spelen. Een drukke, maar 

gezellige tijd dus!  

 

De vorige keer schreef ik nog over de 

winterthema's. In maart hebben we vele 

leuke paaswerkjes gemaakt, paaseieren 

gezocht en heerlijke pannekoeken  gegeten. Ook zijn we met alle peuters op bezoek 

geweest bij de boerderij van Marga en Dirk, waar we 300 lammetjes hebben gezien. Een 

hele belevenis!  

 

In april hebben we lente-werkjes gemaakt, 

veel verjaardagen gevierd van peuters en zijn 

we hard aan het werk geweest voor 

Moederdag. Alle mama's hebben een 'lief' 

schilderij met notitieblokje en pen gekregen. 

Fijn om alle positieve reacties daarover te 

horen..... 

In mei hebben we samen met alle 

basisschoolkinderen naar de biggetjes van 

Carolien gekeken die de wei in mochten, een 

leuk gezicht. Na het fruit eten brengen wij nu 

onze schillen naar deze grappige beesten. 

Zouden ze ons al herkennen?  

 

Onze doorlopende flessenactie heeft tot nu 

toe €56,- opgebracht. Super dat er zo veel 

mensen flessen bij ons inleveren! Op 

maandag, woensdag en donderdag kunnen er 

tussen 11.30 en 12.00 flessen in ons lokaal 

worden gebracht. De opbrengst wordt 

besteed aan materialen voor de peuters.  

 

Iedereen alvast een hele fijne, zonnige zomervakantie gewenst...   

                                                                                                                                                  Juf Maaike 
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De Hobby van......  Theo Verhoeven. 
Op een warme maar bewolkte 

zaterdagmiddag ging ik richting 

de Kollerijweg waar Theo 

Verhoeven en Marijke Konter 

wonen. Sommigen zullen hem 

kennen als de hovenier van 

Woltersum. Ik werd hartelijk 

ontvangen in de schitterende 

tuin die Theo ervan gemaakt 

heeft. Ook de haan begroet mij 

met zijn luid gekukkel. De koffie 

wordt gehaald en het gesprek 

kan beginnen, maar helaas 

waren de weergoden ons niet 

gezind om in buiten te zitten, 

want het begon te regenen, dus 

de spullen gepakt en we gingen 

achterin de tuin zitten onder een 

afdakje van zijn hobbyschuur.  De 

in Emmeloord geboren Theo en Marijke, die geboren is in Vollenhove, in 1983 

zijn ze in Woltersum komen wonen. Ze woonden voorheen in Beijum maar 

omdat het platteland aantrok hebben ze samen met nog 2 personen het huisje 

aan de Kollerijweg gehuurd. Toen deze mensen verhuisden, hebben Theo en 

Marijke het huis gekocht en ze wonen er nog steeds met heel veel plezier. En 

als ik de tuin zo zie, zou ik persoonlijk ook nooit weer verhuizen. 22 jaar 

geleden is hun dochter Liza geboren, die op de kunst- academie zit.  

Theo heeft 10 jaar in een drukkerij gewerkt, maar was daar zat van. Het 

buitenwerken trok hem erg aan en heeft toen een hoveniersopleiding gevolgd 

in Eelde. Nu werkt hij al zo'n 25 jaar bij dezelfde baas, Bartelds uit Onnen en 

Haren. Marijke zit intussen ook niet stil en werkt bij een WIJ team. Vroeger 

heette dit centrum voor Jeugd en Gezin. Haar werk, een plek waar je terecht 

kunt met een vraag over opvoeden, opgroeien of jeugdhulp. Eventueel uit het 

doorverwijzen van probleemgezinnen naar diverse  instanties. Heftig werk om 

te doen. Maar ze probeert om privé en werk goed gescheiden te houden.  
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 Als je Theo hoort praten over zijn werk, waar hij dus ook zijn hobby van heeft 

gemaakt, zit je echt adembenemend te luisteren. Op mijn vraag hoeveel 

planten en bloemen hij in de tuin heeft moet hij hartelijk lachen. "Geen idee 

eigenlijk, maar er zijn eigenlijk allemaal verschillende, er is geen één gelijk. En 

dat maakt mijn beroep/hobby ook het leukst. De natuur zit raar maar erg 

prachtig in elkaar. Het blijft je verbazen hoeveel soorten bloemen, planten en 

bomen er zijn".  

Terwijl wij daar rustig zitten te praten zegt Theo ineens: "Stil blijven zitten". Ik 

denk er het mijne van, maar zie ineens diverse soorten vogeltjes in de bomen 

en plantjes zitten. "Als je nu 

stilletjes blijft zitten dan komen 

ze de zonnebloempitjes halen" 

Dus ik houd mijn mond en pen 

stijf in mijn hand en blijf 

afwachten. En ja hoor, er 

probeert een koolmeesje 

dichterbij te komen, maar 

vliegt toch weer weg omdat hij, 

ik denk mij, niet echt  ver- 

trouwd. "Ja" zegt Theo "Als 

Marijke en ik hier zitten pakken 

ze gewoon de lekkernijen van 

dit tafeltje" Deze heeft hij 

trouwens ook zelf gemaakt van 

oud steigerhout. "Zelfs als wij 

hier ons broodje zitten te eten, 

zijn ze zo brutaal dat ze het van 

je bord afpikken. Maar ach, wij vinden alles best. Ook een vogel heeft wel eens 

behoefte aan wat anders. Ik heb voor hun ook overal in de tuin nestjes 

opgehangen. De musjes kunnen tegen de schutting achter de plantjes hun nest 

maken. Hier is het rustig en wat de meeste mensen niet weten is dat een mus 

een gezelschapsdier is. Ze maken nestjes met veel bij elkaar. Wat ik jammer 

vind is dat als mensen die klimop tegen hun huis op hebben groeien en op een 

gegeven moment zijn ze er zat van, dan halen ze het weg, maar een musje 

maakt daar juist graag zijn nest. Dus heel vaak kom je nestjes tegen op die 

plekken. Zonde, echt zonde."                                                                                 ► 
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Ik kijk de tuin eens in het rond. En inderdaad, overal waar je kijkt, zie je aparte 

en gekke dingen hangen of staan. Deze dingetjes, zoals op de foto op de 

andere pagina, een rioolpijpje, hierin is een gat ingemaakt en nu nestelt er een 

vogeltje in. "Die dingen vind ik allemaal tijdens mijn werk. Ik neem het mee en 

kijk of ik er iets van kan maken".  

Als kattenliefhebster vraag ik hem of hij dan niet veel last heeft van zulke 

dieren? Hij aarzelt een beetje en zegt "Jawel, niet dat ik een hekel heb aan 

katten hoor, maar ze krijgen van mij wel eens een appel achter zich gegooid, ik 

gooi nooit tegen een dier aan want dat is zo sneu, maar de kat is weg en de 

vogels hebben weer iets om op te zoeken en op te peuzelen".   

"Als ik aan het werk ben en ik zie bepaalde soorten planten die ik nog niet heb, 

dan vraag ik de klant of ik er een stekje, een bolletje of wat zaadjes van mag 

hebben. Meestal zeggen ze van ja, omdat deze mensen weten dat het mijn 

hobby is en het goed terecht komt" vertelt Theo op rustige toon verder. "En 

soms zijn er planten bij die ik niet eens ken. Dan zoek ik met een blaadje of 

bloemetje op het 

internet of  in 

boeken net zolang 

tot ik het wel weet. 

Eerder heb ik geen 

rust. Maar dan niet 

alleen de Neder- 

landse naam maar 

ook de Latijnse 

bewoording voor 

die plant. Weet je 

dat ik van elke plant 

of boom in onze tuin 

de Latijnse naam 

ken? Ook heb ik 

tijdens mijn werk 

wel stagelopers mee. Sommigen doen maar wat, snoeien zonder te kijken. 

Maar dan grijp ik in en vertel hun waarvoor ze eigenlijk stage lopen. Namelijk 

hoe ze het moeten doen en  waarom. Ook leer ik hun dan de Latijnse namen 

ervan. En dan vinden ze het pas interessant worden, haha.... Ik vind dat je als 

stageloper ook alles al moet weten hoe de natuur in elkaar zit".  
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"Maar wist jij dat ieder plant een truck heeft  qua voortplanten?"  Ik kijk hem 

verwonderd aan en hij begint te lachen. "Sommige  dieren verspreiden de 

zaden, bv: Een vogel die eet een zaadje en poept het een paar kilometer 

verderop weer uit. Ook blijven er zaden aan een kat/hond of ander dier, zijn 

vacht haken van, en die neemt het mee naar de buren. Het valt eraf en een 

jaar later hebben ook zij zo'n plantje in de tuin. Of ze vermenigvuldigen zichzelf 

door middel van hun wortels of de wind neemt het mee. Het komt ook wel 

eens voor dat je zaden eerst moet invriezen voordat je ze in de grond poot. 

Sommige plantsoorten doen er wel eens een jaar of 2 over om op te komen. 

Net als wat ik al zei: De natuur blijft je verbazen."  

Ook heeft Theo, met mensen 

uit de buurt, zich ingezet voor 

ons dijkfruit. Dit onderhoud hij 

nu nog steeds samen met een 

aantal vrijwilligers. "Zoals 

menigeen weet zijn de 

populieren gekapt die er 

stonden, door het waterschap. 

Maar het was zo kaal, en 

daardoor zijn we samen met 

een aantal dorpsbewoners om 

de tafel gaan zitten. Na wat 

onderhandelen kregen we het 

voor elkaar dat wij er 

fruitbomen mochten plaatsen. 

Ook het waterschap ging 

hiermee akkoord en betaalden 

zelfs mee. Dus nu staan er 40 

verschillende soorten 

fruitbomen, waaronder oudere 

appelsoorten, perenbomen, 

pruim en een walnootboom. De opbrengst was vorig jaar een succes en ook dit 

jaar hopen we weer op voldoende fruit. Alles staat tenminste weer volop in de 

bloei. Veel dorpsbewoners vonden ook het pad naar de dijk, en plukten er wat 

fruit voor hun appeltaart of andere lekkernijen. Dit voorjaar is er een bankje 

neergezet en een valkennest geplaatst".                                                                ► 
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Terwijl ik denk dat het gesprek bijna ten einde loopt, neemt Theo mij mee naar 

nog een verzameling. Stenen. Ik 

hoor u denken: stenen? Ja 

inderdaad, en wat voor stenen. Ik 

kijk mijn ogen uit. Hele oude 

bakstenen. "Deze die je hier ziet 

liggen" zegt hij, "komen hier voor 

uit de oprit. Dit zijn de oude 

stenen van de schoorsteen van de 

molen. Die heeft Evenhuis, toen 

de molenaar van Woltersum, hier 

in de oprit gelegd. Er is grind 

overheen gekomen en ik vond het 

jaren later weer. Dus heb ik er een 

soort van put van gemaakt want 

daar zijn deze ideaal voor. Ook 

hier weer planten in en kijk es hoe 

mooi het er uit ziet".  

Hij neemt me verder de tuin in en 

ik zie nog meer oude bakstenen. 

'Maar als je goed kijkt dan zie je 

dat ze allemaal iets aparts 

hebben. De ene heeft 

dierensporen, zoals deze een wolf, 

en de ander staan cijfers of letters 

in. Ik heb zelfs 1 met een soort van 

handtekening. Het is ook zo: 

zoveel te groter de steen, zoveel 

te ouder hij is. Deze is uit 1250 en 

afkomstig van een klooster. En 

deze steen komt van het klooster 

uit Witte Wierum. En zal ik je nog 

wat moois vertellen? Ze zeggen 

dat de muren die om de 

prinsentuin in Groningen staat, 

ook gemaakt is van deze stenen".  
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Ook krijg ik nog een kijkje in zijn domein, het schuurtje, waar ook weer een 

verhaal aan zit. Elke deur, steen, plank, raam of dakpan is afkomstig uit 

Woltersum. Overal uit het dorp is wat weggehaald, wat mensen overhadden of 

wilden verkopen. En Theo heeft er zijn schuurtje van gebouwd. Oftewel een 

recycleschuur. Ook ligt hier hout te drogen om later weer iets van te maken of 

toch als brandhout te gebruiken. "das altijd een verrassing." zegt hij.  

Inmiddels lopen we de tuin weer in en ik krijg een rondleiding. "Toen we hier 

kwamen te wonen toen stonden er geloof ik 2 bomen en wat struiken. Alles 

was kaal, en kijk nu eens wat er groeit en bloeit. En nu is het nog vroeg in het 

voorjaar, moet je in de zomer eens kijken, dan is het hier echt hartstikke mooi 

vertoeven. Bloemen, planten en dieren wat wenst een mens nog meer"? We 

lopen bij een seringenboompje langs die heerlijk geurt en volop in bloei staat. 

"Ik heb, zoals ik het 

zeg, een alfabettuin. 

Van elke letter uit het 

alfabet heb er 

sowieso wel 1 staan". 

Zelfs de X heb ik 

ertussen. En hij begint 

de namen te noemen, 

waar ik mijn tong over 

struikel. Maar ik krijg 

gelukkig ook van een 

aantal de gewone 

Nederlandse naam te 

horen. En als je dan 

goed naar het blad 

kijkt, zie je ook waarom deze zo genoemd word.  

Dat hier een man woont met een hart voor de natuur, was mij al opgevallen 

toen we net onder het afdakje zaten te praten.  

Ik wil Theo en Marijke bedanken voor hun gastvrijheid en kom zeker nog eens 

een keertje weer te kijken in de zomerperiode.                                                      ● 

 

Tineke Smit. 
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Nieuws van klaverjasclub Ruitentroef.Nieuws van klaverjasclub Ruitentroef.Nieuws van klaverjasclub Ruitentroef.Nieuws van klaverjasclub Ruitentroef.    

 

Op 11 mei 2016 hebben wij onze kaartseizoen afgesloten met een 
gezellige avond.  

Op deze avond worden de totaal scores van alle kaartavonden 
benoemd en hieruit is een top 3 gekomen. 

Dit seizoen ziet onze top 3 er als volgt uit 

1e plaats Rinus Schoonveld. 

2e plaats Martha Schoonveld  

3e plaats Lukas Kor 

 

We kaarten vanaf september tot 
ongeveer half mei om de week 
op de woensdagavond in café de 
witte Brug en na dit seizoen 
hebben we dan een weer een 
zomerstop. 

 

We zijn een gezellige club met 
mensen en kunnen wel wat 
nieuwe leden gebruiken dus Lijkt 

het u ook leuk om te komen kaarten en lid te worden van de club kom 
dan op 7 september 2016 om 20.00 uur in café de witte Brug en kaart 
gezellig mee. 

 

 

Gr. Elina Secer. 



Ooievaarsnest Woltersum. 
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Donderdagmiddag hoorde ik dat het ooievaarsnest klaar was. Het is door 
vele handen gegaan! Aangeschaft door Marijke en Pieter, bewaard door 
Huib en Corella, ingevlochten door Ad Langereis, van een bodem 
voorzien door Leen Wagenmakers, maten genomen van de mast samen 
met de familie Lalkens, voorzien van metalen ophang-mechanisme door 
Rinus Schoonveld. Het meeste is gecoördineerd door Janny, mijn 
overblijfcollega. Samen met haar Henk hebben ze het frame van hot naar 
her gesleept. Wat een geweldig meewerkende mensen allemaal! 

(Onder toeziend oog van enkele Woltersumers word het nest, op de laatste lantaarnpaal 
van de ijsbaan geplaatst, door Berend Jan Lalkens, Rinus Schoonveld en Henk Noordhof)  

De redactie van de Tilproat werd uitgenodigd om een foto shoot te maken 
van de plaatsing op Vrijdag 03-06-2016 na afloop werd er getrakteerd door 
Lenneke op beschuit met muisjes.  

Lieve groet, Lenneke. 
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Update over het FotoboekFotoboekFotoboekFotoboek Woltersum.Woltersum.Woltersum.Woltersum. 
 

Erg veel belangstelling fotoboek Woltersum. 

Het verspreiden en ophalen van de inschrijfformulieren voor het fotoboek 
van Woltersum is een groot succes. Bijna alle inwoners zijn enthousiast 
over het idee en bestellen alvast een boek. Enkele mensen hebben we niet 
bereikt en ook de inwoners van de buiten gebieden vragen we het 
formulier in te leveren in de brievenbus Kollerijweg 6. 

Inmiddels zijn we met het volgende stuk van de voorbereidingen bezig: 

Benaderen van de 30 ondernemers in en rond Woltersum.  

Om externe subsidies te verkrijgen moeten we 1/3 van het geld uit eigen 
gemeenschap opbrengen. Daarbij hebben we de steun van de ondernemers 
nodig. 

Uiteraard staat er vanuit de organisatie een aktie tegenover: We 
organiseren een ontmoetingsmiddag voor alle sponsoren met drinken en 
wat te eten. 

Let op: tot de schoolvakantie kunnen nog oplossingen van de foto puzzel 
achterop het bestelformulier worden ingeleverd aan de Kollerijweg 6. Er is 
een erg mooie prijs bedacht: Gea Schenk maakt een mooie fotoshoot van 
de winnaar. 

Het gaat vast lukken ! We gaan een mooi fotoboek maken. Met voor en 
van de Woltersumers.  

 

Eef Veenhuysen 

Wim Darneviel 

Frans Pot 

Boudewijn ‘t Sas 
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SCHOOLFEEST 18 JUNI 2016 
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En dan is het zover: het schoolfeest/ dorpsfeest is er alweer. Alles bijna 
klaar?  

Er is vast hard gewerkt, want ik heb inmiddels 14 wagens aangemeld 
gekregen. Wat een inzet, zeg! 

Nog niet alle onderwerpen van de wagens zijn binnen. Om de jury goed 
voor te bereiden, is dat wel belangrijk: zij komen immers niet uit het dorp 
en daarom maak ik lijsten voor hun, zodat ze daarin kunnen invullen wat 
ze ervan vinden.  

 

De optocht: 

- De voorrrijder staat ter hoogte van de oude Rabobank ( waar Ronald en 
Madeleine nu wonen).  

Daarachter worden de wagens vanaf 13.00 uur opgesteld. 

- Om ± 13.30 uur rijdt de stoet richting Ten Boer. Bij Huizer wordt 
gekeerd. 

- Dan terug naar Woltersum, via de 2de afslag door de Dobbestraat langs 
de kermis ( als dat kan). Langs de eierkeet richting Kerkpad terug naar de 
Hoofdweg. Rechtsaf en over de Til. Dan rijden we richting Wittewierum, 
keren bij Kees Westeneng waar iedereen iets te drinken krijgt en een zakje 
chips ( wilt u allergieën bij mij melden?!) Daar worden de prijzen voor de 
karren bekend gemaakt, zodat, als de stoet terug komt in het dorp, iedereen 
kan zien wie in de prijzen is gevallen. Dan het ere-rondje langs 
Kolleryweg tot aan Eemskanaal, langs de molen en K. de Boerweg, naar 
de Hoofdweg. De winnaars kunnen hun wagens ten toon stellen op het 
veld bij de eierkeet. 

- Tijdens de optocht rijden 2 mensen van de E.H.B.O. mee. 

- Van alle personen op de wagens en in de voorttrekkende ‘vehikels’ 
dienen de namen bij mij (Lenneke) bekend te zijn. 
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- Als u een aanhanger achter uw auto of tractor gebruikt in deze optocht, 
wees er dan zeker van dat u daarvoor verzekerd bent! Er is wel een 
verzekering via Groninger Dorpen, maar die dekken niet alles! 

 

Algemene informatie: 

- Wapper met de vlag. Het liefst met die van Woltersum, natuurlijk. 

- Er kunnen geen auto’s langs de route geparkeerd worden. 

- Er zullen parkeerplaatsen worden ingericht bij Willem en Klaaske 
Lalkens langs de laan en bij Klaas Sminia bij zijn schuren aan Eemskanaal 
n-z. 

- Er zijn verkeersregelaars. Volg hun aanwijzingen op voor de veiligheid 
van de optocht. 

- Mocht zich een calamiteit voordoen: geef hulpverleners alle ruimte ( en 
wees geen ramptoerist!). 

- U mag de jury niet omkopen. 

- Veel informatie over hoogte van bogen, hoogte omheining wagens e.d. 
kunt u terug vinden in de vorige Tilproat. Bij vragen: BEL ME EVEN! 

- De jury zal vanaf 11 uur door het dorp struinen. Zorg dat de straten en 
bogen er dan pico-bello uitzien. 

- Prijsuitreiking is om ± 16.00 uur in het dorpshuis. Be there! 

- Ten overvloede misschien: lief zijn voor elkaar, geen troep achterlaten en 
van andermans spullen afblijven. 

 

Voor het doorgeven van onderwerpen van wagens of algemene 
informatie, bel mij wel:  

- thuis: 050 302 3277 

- mobiel: 06 36048139 

 

Ik wens iedereen een heerlijk weekend ‘ echt Woltersum’ toe! 

Lieve groet, 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:     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 
 
 




