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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 
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: 
2 december 2016 

Moi lu, 
 
Zo vlak na de vakantieperiode is en 
blijft het altijd lastig om een mooi 
voorwoord te schrijven maar toch ga 
ik weer proberen deze kolom goed te 
vullen. De meesten van ons zijn weer 
aan het werk en hebben de vakantie 
2016 weer achter de rug, de ene ging 
naar het buitenland en de ander bleef 
gewoon lekker in eigen land en 
natuurlijk heb je de thuisblijvers ook 
nog die af en toe een dagje weg 
lekker vinden. De kermis viel dit jaar 
weer met ons wel bekende School-
feest en dit werd natuurlijk weer 
gevierd met versierde straten en op 
de zaterdag een optocht met ver-
sierde wagens en hier en daar live 
muziek. Ook werd het "Diepje" aan-
gepakt en de beschoeiing aan de 
Kollerijweg zijde werd vernieuwd. 
Dorpshuis de Bongerd heeft deze 
keer weer een nieuwsupdate waar u 
verderop weer het nodige over kunt 
lezen en ook zoeken ze nog enkele 
vrijwilligers. In de Hobby van deze 
keer 2 bekende Woltersumers en 
Tineke heeft aardig in het verleden 
moeten werken deze keer. Heeft u 
ook al enkele Pokemons weten te 
vangen in Woltersum? En de 
Pokestop bij de Kerk al gevonden? 
En de Pokegym bij de molen? 
Mensen veel plezier bij het lezen van 
deze nieuwe Tilproat en blijf uw 
kopij inleveren zodat we een mooi 
gevuld krantje houden. 
 
                                     Robert Smit 
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  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  

 
 
 
 
 
 
 
Hier is nog advertentie ruimte 
voor de marktkoopman/vrouw die 
op Dinsdag middag op de markt 
in Ten Boer staat, voor meer info 
mailt u naar tilproat@ziggo.nl 
 
 

 
 
 
 
 

  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
 
Van de bestuurstafel, 

 

De zomervakantie is weer voorbij en het 

normale leven is weer begonnen. Alle 

dagelijkse dingen beginnen komen weer 

opgang.  

 

Zelf merk ik dat de zaken die spelen voor dorpsbelangen bij mij ver weg 

gezakt zijn. Wat helaas ook weg gezakt is, is het zomerkampje. Door voor 

mij onduidelijke redenen is het niet gelukt om een organisatie bij elkaar 

te krijgen. Dit vind ik zo jammer, want het is altijd zo gezellig voor de 

kinderen. (en hun ouders) Het zou mooi zijn als er voor komend jaar een 

enthousiasteling zou opstaan die het voortouw kan en wil nemen.  

 

Voor de zomervakantie hebben we een interessante avond met de 

gemeente en de inwoners van het dorp gehad voor de dorpsvisie die op 

dit moment geschreven wordt. Op deze avond zijn veel ideeen opgedaan 

en de knelpunten die ervaren worden in het dorp zijn benoemd.   

 

Later is er in een klein comité weer gesproken hoe we dit verder in de 

dorpsvisie gaan gieten. Binnen kort wordt u uitgenodigd om bij de 

presentatie van deze dorpsvisie aanwezig te zijn.  

 

En dan hebben we natuurlijk ook nog het schoolfeest gehad. Geweldig 

mooie wagens en mooi versierde straten waren te zien in het dorp. 

Verderop in de krant zal hier wel meer over te lezen zijn.  

 

Ik hoop dat de nazomer lang gaat duren, 

 

Groet, willemjan  
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Schoolfeest 2016 (Dorpsfeest en Kermis in Woltersum) 

Het “Schoolfeest “ van 2016  ligt al weer achter ons. Maanden is er aan gewerkt 

om een mooie kar of straatboog  te verzinnen en vervolgens te bouwen. Op 

zaterdag 18 juni was het zover. Deze keer waren er maar liefst 17 karren, met 

allemaal verschillende leuke onderwerpen. Het was een compleet spektakel om al 

deze mooie exemplaren voorbij te zien komen. De jury had er de handen vol aan 

om een winnaar te kiezen maar uiteindelijk is het toch gelukt. Het was de eerste 

keer dat deze jury in actie kwam, en vanzelfsprekend was het geen gemakkelijke 

taak uit zoveel moois het juiste te kiezen. De meningen waren hier en daar dan 

ook wat verdeeld over de keuze van de jury w.b.t. de beoordeling van de wagens. 

Vele foto’s van de optocht zijn er al voorbij gekomen de ene nog mooier dan de 

andere.  

 

De muzikale omlijsting werd deze keer door een bakfiets rijdende DJ Verzorgd. Hij 

fietste met groot enthousiasme tussen de stoet door om iedereen mee te krijgen 

in de vrolijke sferen van de Zuid Amerikaanse klanken. Met onze Nederlandse 

temperaturen en regenbuien konden we wel wat zonnige muziek gebruiken. 

Hopelijk is dat hiermee gelukt. 

Na de optocht draait de kermis (die al op vrijdag is begonnen) op volle toeren en 

de zweef maakt weer overuren. Ook de viskraam van “Pakes “doet goede zaken.  
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De oliebollen kraam mag ook niet klagen, de slagroom oublies en de oliebollen 

rolden de kraam uit. Kortom het was weer een mooie Kermis editie en vooral 

de kinderen hebben ervan genoten.  

Op zondag middag hebben we 

kunnen genieten van een hout 

kunstenaar die schitterende 

kunstwerken uit boomstammen 

kon zagen. Prachtig om te zien 

hoe deze man met passie de 

figuren zo uit zijn blote hoofd 

vorm geeft.  

De activiteiten in Café de Witte 

Brug waren naar verluid een 

groot succes. Het waren drie dolle 

/ dwaze / gezellige avonden / 

nachten met veel bier/wijn  en 

weet ik wat allemaal nog meer. 

Op zondag avond is alle 

feestvreugde  weer voorbij en 

maandag  ochtend is er al bijna 

niks meer te vinden van de ganse 

kermis die er toch echt een heel 

weekend heeft gestaan. Het was 

verdacht rustig in het dorp. 

Na een paar dagen waren alle sporen weer uitgewist van alle activiteiten en 

versieringen. Het was weer een mooie editie en alles is gelukkig in goede orde 

verlopen zonder calamiteiten of ander sinds. Zonder de hulp van onze verkeer 

regelaars was het zeker niet gelukt. Chapeau voor jullie inzet. 

 

Kortom het was weer een geweldig feest . 

 

Anneke Wagenmakers. 
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Subsidie voor bewonersinitiatieven 

    

Hebt u een goed idee om uw wijk, dorp of straat mooier, leuker en beter te maken? Dan komt u mogelijk in 

aanmerking voor een subsidie van de provincie Groningen van maximaal 10.000 euro.  

Inwoners (particulieren), verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen. Ga naar 

www.provinciegroningen.nl voor meer informatie.  

 

Subsidies leefbaarheid open: 22 miljoen beschikbaar 

De subsidies van het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid zijn open. De komende vier jaar stelt de 

provincie Groningen 22 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in de provincie. De subsidies zijn 

voor de hele provincie en worden ingezet om leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving te 

ondersteunen.  

De 22 miljoen is verdeeld over drie onderdelen. De eerste is een gebiedsgerichte aanpak voor het 

realiseren van toekomstbestendige (dorps-)kernen en wijken. De tweede is een locatiegerichte aanpak 

waarin er gewerkt wordt aan opvang van verschraling van het voorzieningenniveau en bevordering van 

ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie. Ten derde is er een onderdeel bewonersinitiatieven. Hierbij 

worden door bewoners aangedragen initiatieven ondersteund die de woon- en leefomgeving beter, 

mooier en leuker maken. 

Met het Leefbaarheidsprogramma voor de komende vier jaar werkt de provincie Groningen aan een vitale 

provincie waarin mensen zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen wat zij belangrijk vinden in hun directe 

woon-, werk- en leefomgeving. Met het programma ondersteunt de provincie de mensen die het heft in 

eigen hand nemen om tot verbetering van hun leefomgeving te komen. 

 

Meer informatie over de subsidies en de aanvraagformulieren zijn te vinden op 

www.provinciegroningen.nl. 
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Gekapte bomen.Gekapte bomen.Gekapte bomen.Gekapte bomen.    

 

Om tot het kappen van bomen over te gaan , 

moet er wel een goede reden bestaan. En 

zeker als het ook nog een “roestplek “voor 

Rans Uilen betreft. 

Helaas hebben we samen met de “Stichting 

Groninger Kerken “ besloten om de bomen  

te laten kappen. De Els naast de pastorie en 

de Es achter de schuur van de fa. Pot bleken 

beide ziek te zijn. De klimop heeft te veel 

energie weg genomen van de bomen en ze 

waren beide overwoekerd door deze plant. 

Helaas hebben ze het niet kunnen winnen 

van de Hedra.  

Inmiddels heeft de kap plaats gevonden en 

alle hout is weer opgeruimd en gekloofd. 

We krijgen het nu de eerst komende 

winters niet meer koud.  

Hopelijk vinden de uiltjes een andere plek 

om te overwinteren. Als ze worden 

gesignaleerd , zou het dan mogelijk zijn om 

de plek waar ze verblijven aan mij door te 

geven zodat ik de “ Werkgroep Ransuilen “ 

hierover kan inlichten. De werkgroep kan ze 

dan vanuit hun nieuwe plek weer tellen. 

Je kunt het doorgeven via de mail : 

l.wagenmakers@ziggo.nl  of even 

bellen 050 5420852  b.g.g. 0629571266   

 Alvast vriendelijk dank hiervoor. 

      Anneke Wagenmakers 
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PERSBERICHT.                                           

 

Ten Boer, 4 juli 2016 

Dertien ontmoetingsplekken in aardbevingsgebied krijgen bijdrage voor 

‘duurzaam dak’  

De eerste aanvraagronde van het Kansrijk Groningen leefbaarheidsprogramma ‘Elk 

dorp een duurzaam dak’ is afgerond. Elf dorpen en twee wijken kregen een 

positieve uitslag: zij ontvangen een bijdrage voor de realisatie van een duurzame 

ontmoetingsplek. Het gaat om Appingedam Centrum, Kloosterburen, Schouwerzijl, 

Delfzijl West, Leermens, Rottum, Kantens, Westerwijtwerd, Ten Post, Woltersum, 

Den Andel, Baflo en Adorp. In totaal ontvangen deze dorpen en wijken € 440.287 

voor hun plannen. In 2016 volgen nog twee aanvraagrondes, in 2017 en 2018 zes 

(drie per jaar). 

Zeventien aanvragen in eerste ronde 

Zeventien dorpen en wijken hebben deze ronde een bijdrage aangevraagd. Slechts 

één aanvraag werd afgewezen. Drie zijn aangehouden omdat er nog een nadere 

toelichting nodig was. De aanvragen zijn getoetst door de Beoordelingscommissie van 

het programma. Die bestaat uit medewerkers van de gemeente Winsum, KUUB, 

Rabobank, Stichting Oude Groninger Kerken en een inwoner uit het gebied. Agmar 

van Rijn van de Beoordelingscommissie: “Dit is een prima resultaat. Er zijn mooie 

plannen ingediend die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen, we zijn echt trots 

op de dorpen.”  

Twee voorbeelden: Schouwerzijl en Den Andel 

In Schouwerzijl is het dorpshuis dé ontmoetingsplek van het dorp. Doel is het pand zo 

energiezuinig mogelijk te maken zodat de lasten voor gebruik in de toekomst laag 

blijven. Hiervoor worden maatregelen als isolatie, onderhoud aan het dak en 

installatie van zonnepanelen uitgevoerd. Ook wordt het dorpshuis geschikt gemaakt 

voor toekomstige behoeften van de ouder wordende inwoners. 

In Den Andel willen de bewoners met een uitgebreid plan nieuwe functies toevoegen 

aan het dorpshuis en de gebruikslasten naar beneden brengen. Zo worden de 

biljartfaciliteiten uitgebreid en diverse energiebesparende maatregelen uitgevoerd, 

zoals isolatie , plaatsing van dubbel glas en een nieuwe cv-ketel.  
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Over Elk dorp een duurzaam dak  

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor 

inwoners van essentieel belang. Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ 

ondersteunt dorpen en wijken in de negen aardbevingsgemeenten om 

ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Dorpen kunnen bijvoorbeeld een 

financiële bijdrage vragen voor bouwkundige aanpassingen, 

duurzaamheidsmaatregelen, groot onderhoud, verbetering van de functionaliteit of 

herbestemming. Ook een financiële bijdrage voor bouwkundig of energetisch advies 

is mogelijk. Het programmateam biedt ondersteuning bij de keuze van het gebouw, 

eventuele ontwikkeling van een nieuwe accommodatie en bij het maken van een 

plan. 

Tot en met 2018 kunnen dorpen drie keer per jaar een aanvraag doen. De volgende 

deadline is 1 september a.s. 

Kansrijk Groningen 

‘Elk dorp een duurzaam dak’ is onderdeel van het brede leefbaarheidsprogramma 

Kansrijk Groningen, dat is ondergebracht bij de Nationaal Coördinator 

Groningen. Groninger Dorpen coördineert ‘Elk dorp een duurzaam dak’ in nauwe 

samenwerking met de gemeenten. Het programma wordt gefinancierd door het 

NAM Leefbaarheids– en Duurzaamheidsprogramma.   

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mayke Zandstra, projectleider Elk 

dorp een duurzaam dak via 050-3062900. 

U vindt ook veel informatie over het programma, de spelregels en de procedure op de 

website:  

www.elkdorpeenduurzaamdak.nl 
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Dag Lola!  

Bij de dierenweide van Carolien en Arjan is twee weken geleden helaas Lola 

overleden. Lola was de grootste zwart witte geit. Altijd haantje de voorste. Niet 

te beroerd om haar poten op je schouders te leggen als ze daarmee wél bij de 

broodjes kon.  

Ook liep Lola wel eens zelfstandig met Mieke op sleeptouw naar hun huis om te 

vertellen dat het nu toch wel hoog tijd werd voor biks. Dus Lola overleden was 

alleen al verdrietig.  

Maar de oorzaak was nog veel verdrietiger. Ze is overleden aan een 

rondslingerend plastic zakje. Dat had dus niet gehoeven. Broodjes, appeltjes 

worden zeer gewaardeerd maar graag de zakjes weer meenemen.  

De dierenweide wordt de komende weken flink aangepast. De moestuin wordt 

uitgebreid als plukmoestuin (Geopend vanaf volgend voorjaar) en de eenden 

krijgen een vijvertje. Want ook loopeenden zijn gek op water.  

 

 

(Lola is de zwart witte geit, rechts op de foto) 

 



   DE HOBBY VAN......DE GEBROEDERS BLINK. 
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Deze keer in de hobby van.... de gebroeders Blink. Wie kent ze niet, Meindert 

en Alje.  

Ze zijn geboren en getogen in Woltersum. Ze hebben altijd aan de Dobbestraat 

gewoond. Eerst met hun vader, moeder en zussen. Na het overlijden van hun 

ouders zijn Meindert en Alje er blijven wonen, totdat Alje een paar huisjes 

verderop ging wonen, in een bejaardenhuisje, deze zijn afgebroken, en staan 

nu nieuwe woningen op. Daarna is Alje gaan wonen op het hoekje van de 

Dobbestraat. Meindert is eerst blijven wonen in het ouderlijk huis en woont nu 

sinds een jaar of 6 in de K. de Boerweg. Deze woning heeft hij helemaal 

verbouwd en aangepast aan zijn wensen. 

Meindert werkt al heel veel jaren bij Bouwbedrijf Pot in Woltersum als 

timmerman/metselaar, en Alje is altijd al werkzaam geweest bij 

werkvoorzieningschap Fivelingo uit Appingedam.  

Ze hebben ook op voetbal gezeten in Woltersum. Alje is jarenlang keeper 

geweest, maar hij is sinds een jaar of 2 gestopt. Meindert heeft al jaren eerder 

zijn schoenen in de balken gehangen. Maar hun grootste hobby is en blijft: de 

zebravinkjes. Ze doen alle dingen samen. Zo hebben ze een heel schema. Alje 

zorgt voor het voeren van de dieren, en Meindert voor het schone water en 

badwater. Het 

schoonmaken 

van de hokken 

gebeurd in 

overleg. Soms 

heeft de één 

geen tijd, dan 

doet de ander 

dit. Ze maken er 

tenminste nooit 

geen ruzie over.  

Omdat Meindert goed is met hamer en spijkers, heeft hij alle hokjes zelf 

gemaakt en ook de broedhokjes timmert hij met gemak in elkaar.   
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Het houden van vogeltjes is hun dan ook met de paplepel ingegeven, want ook 

hun vader hield al gevederde vrienden. Geen zebravinkjes maar kanaries. En 

ook is hun vader de medeoprichter geweest van de vogelvereniging in 

Woltersum, De Kardinaal. 

 De broedkooien staan en hangen verspied over 2 slaapkamers in het huis van 

Alje aan de Dobbestraat. Hier brand het licht het hele jaar door en dat zo'n 16 

uur per dag. Je kan niet zo gauw bedenken wat voor kleuren ze niet hebben. 

Grijs, bruin, blackface, zwartborst, oranjeborst, isabel en vele pastelkleuren. En 

dan daar nog weer combinaties van. Persoonlijk is voor mij een vogel een vogel 

maar ze praten met zoveel liefde over de beestjes dat je hun gewoon begint te 

begrijpen wat ze erin zien.   

"We houden van de 

kleuren van de 

zebravinken", zegt 

Meindert. "Dat is 

voor ons één van de 

mooiste aspecten van 

het houden van de 

zebravinkjes. We 

broeden veel met de 

vogeltjes en dan is 

het altijd weer een 

verrassing en erg 

spannend wat voor 

kleuren eruit komen. 

Eerst is er dan de jeugdrui en daarna komt de oorspronkelijke kleur".  

"Een paar jaar geleden hadden we een toevalstreffer" valt Alje zijn broer in de 

rede. "Toen hadden we een oranjeborstpastel. Wat was dat een mooi en 

bijzonder beestje. We kopen eigenlijk ook heel weinig vinkjes, dit komt 

natuurlijk ook omdat we er zelf mee fokken”.  

“Je hebt ook Engelse Zebravinken, die kosten een kapitaal en dat gaat ons te 

ver. Dus we houden het bij de gewone zebravinkjes, want die zijn tenminste 

betaalbaar. We vinden alles eigenlijk wel mooi, en er is geen stop voor ons. En 

we gaan ook nog vele jaren door samen”. 
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"Op dit moment hebben we er zo'n 60 koppels zitten. We hebben ook nog 

zilverbekjes, zwartborstblackface, bleekrugpastel" neemt Meindert het 

gesprek over. Je kan echt zien dat ze elkaar prima aanvoelen, echte broers dus.  

"In 2012 hadden we 190  jonge vogeltjes, waar we toen 100 van hebben 

gehouden, maar toen hadden we dus ineens iets van 180 vinken in de hokjes, 

maar we hebben toen maar de oudervogels verkocht en we zijn streng gaan 

selecteren en degene die afviel hebben we ook de deur uit gedaan". 

Ze gaan ook met hun vogeltjes naar tentoonstellingen door heel het land. Bij 

een show in Veenendaal, een aantal jaren geleden, zaten ze op 91 en 92 

punten. "Dit is volgens begrippen erg hoog en we zijn hier ook erg trots op". 

Meindert begint op zijn welbekende manier te lachen en zegt "We hebben 

eigenlijk geen slechte vogels, toch Alje"? En ook hij begint te lachen. "Nee 

hoor", gaat Meindert verder, "dat is beetje flauwekul natuurlijk. Als je met 60 

koppels kweekt komt daar ook wel rotzooi uit hoor. Na een eerste broedronde 

zie je al of er mooie jongen uitgebroed worden en meestal krijgen deze 

koppels dan ook nog een tweede ronde".  

Op de vraag wat ze nu doen dan om toch mooie jongen te krijgen weten ook 

de broers het antwoord eigenlijk niet. "We geven ze een goede kwaliteit zaad 

en eivoer, hier voegen we niks aan toe, ja alleen wat water natuurlijk om het 

rul te maken" vertelt Meindert. 

Ze zijn dan ook lid 

van een aantal 

vogelverenigingen 

hier in de buurt. 

Maar natuurlijk van 

Woltersum, wat ze 

samen organiseren 

met nog een paar 

mensen. En natuur-

lijk de beide zussen  

Ina en Henny niet te 

vergeten. Ieder 

heeft hierin een 

eigen taak op zich 

genomen. 
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Ik moest van de beide mannen niet vergeten te zeggen wanneer het dit jaar 

vogeltentoonstelling was in Woltersum. Dus bij deze:  

In week 45 bij Café de Witte Brug. Donderdag 10 november is de opening om 

19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Vrijdag 11 november kunt u even een kijkje 

nemen van 13.00 uur tot 22.uur. En zaterdag 12 november is de 

afsluitingsdag van 10.00 uur tot ongeveer 15.00. Natuurlijk is er elke dag 

weer een verloting. 

"In de tijd van de watersnoodramp in Woltersum hadden ze ook een show. 

Deze word jaarlijks gehouden in Zutphen, De Algemene Nederlandse Bond van 

Vogelhouders. “Alje stond ineens op de stoep, dat de dijk op springen stond, 

dus we moesten weg, maar ach we zijn niet zo gauw bang dus bij daglicht even 

bij de dijk gekeken. Daarna heb ik heb toch nog 2 ritjes gemaakt met de auto 

om de vogeltjes te voorzien van wat extra eten en drinken. Want je weet maar 

nooit natuurlijk”. 

“Toen heb ik mijn papagaai opgehaald en die naar ons evacuatiehuisje 

gebracht in Blokkum. Deze heeft trouwens door de stress het niet overleefd. In 

Blokkum toch maar in overleg met Alje richting Zutphen vertrokken. We 

hadden de tijd wel ja, want we mochten toch niet naar huis. Het deed ons wel 

wat hoor dat we de vogeltjes thuis moesten laten. Toen we terug kwamen 

mochten we nog niet naar huis. Maar onder begeleiding van de politie zijn we 

toch naar het huis van Alje gereden om de vogeltjes te voeren. Gelukkig 

mochten we de volgende dag weer naar huis. Maar we hadden in Zutphen al 

een aanbod gehad van mensen, mocht het nodig zijn, dan mochten we de 

vogeltjes bij hun onderbrengen. Maar het was gelukkig niet nodig” zegt 

Meindert.  

Ik ben tijdens dit interview toch wel heel wat meer te weten gekomen over de 

zebravinken. En ik wil hun dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking 

en niet te vergeten de lekkere kop koffie. 

(Voor degene die de gebroeders Blink kennen, weten dat ze niet graag op de foto worden 

gezet. Vandaar geen foto van hun beiden, wel een paar van de soorten zebravinkjes die ze in 

hun hokken hebben, en 1 uit het archief van de redactie zelf van de vogeltentoonstelling in 

Woltersum.) 

Tineke smit. 
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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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Waterwerkzaamheden in Woltersum in het Diepje (Lustige Maar)  hier 
werd in de maand Juli de beschoeiing aan de Kollerijweg opgeknapt. 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 
10-sep De Kookschool Wecken en Inmaken De oude Heerlijkheid 14.00 uur 
11-sep Kloosterkerk Dienst ds. K. Pieterman Kerk 10.00 uur 
18-sep De Kookschool High tea De oude Heerlijkheid 14.30 uur 
23-sep De Kookschool Kroketten en frikandellen De oude Heerlijkheid 19.00 uur 
24-sep De Kookschool Brood bakken De oude Heerlijkheid 14.00 uur 
24-sep OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 uur 

7-okt De Kookschool Wat de pot schaft De oude Heerlijkheid 19.00 uur 
16-okt De Kookschool High tea De oude Heerlijkheid 14.30 uur 
20-okt De Kookschool Brood bakken De oude Heerlijkheid 19.00 uur 
21-okt De Kookschool Koken in/uit de moestuin De oude Heerlijkheid 19.00 uur 
22-okt OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 uur 
22-okt De Kookschool Koken in/uit de moestuin De oude Heerlijkheid 14.00 uur 
5-nov De Kookschool Uitbenen varken De oude Heerlijkheid 19.00 uur 

12-nov De Kookschool Uitbenen varken De oude Heerlijkheid 19.00 uur 
19-nov De Kookschool Worst en pate maken De oude Heerlijkheid 19.00 uur 
23-nov De Kookschool Chocolade en bonbons maken De oude Heerlijkheid 19.00 uur 
26-nov OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 uur 
26-nov De Kookschool De pepernotenfabriek met sinterklaas De oude Heerlijkheid 14.00 uur 
24-dec OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 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 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
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Woltersum, augustus 2016 

 

Beste Dorpsgenoten, 

Over de verbouwingsplannen van het dorpshuis is goed en minder 

goed nieuws te melden.  

Het goede nieuws is dat de subsidie voor de verbouwing op koers ligt; 

er is ons nu  meer dan 225.000 euro toegezegd!  Dat is veel geld maar 

nog niet genoeg om alle plannen uit te voeren. Dus we blijven door 

gaan met het aanvragen van  subsidie. 

Het minder goede nieuws is dat de Nationaal Coördinator van 

Groningen in juli heeft besloten dat de ons dorpshuis eerst moet 

worden onderzocht op de aardbevingsbestendigheid voordat we met 

de verbouwing mogen beginnen. Dat is een van de voorwaarden 

waaronder we een toezegging van 50.000 euro hebben gekregen.  

Hoewel we in de eerste groep zitten die worden doorgerekend, levert 

dit toch een enorme vertraging op. Naar verwachting zijn eind oktober 

de eerste resultaten van de berekening van het dorpshuis, zoals het er 

nu staat, bekend. Dan volgt er een gesprek met alle partijen over de 

uitkomsten van het onderzoek en de gevolgen hiervan. En daarna 

moet ook nog het nieuwe ontwerp worden doorgerekend.  

Hoeveel tijd dit allemaal gaat kosten is op dit moment niet bekend. 

 

Zodra  we meer weten over de uitkomsten van het onderzoek en over 

een tijdsplanning, laten we het jullie weten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum 
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Monumentoale  baauwwaarken. 

 

Hou beweegt men nog as men 76 is?  n Haalve marreton lopen of op t 

schaarpst van de snede n pertij voetballen? In aals geval, Loeks Köster ken t 

vergeten. Zien onderstel begunt aal meer te krazzen en te kroaken. Gelukkeg 

het e zien reesfietske en doarmit ken e de maisten van zien elektrisch 

aandreven leeftiedsgenoten nog mit wat poesten en stennen bieholden. 

 

Bie mooi weer ridt Loeks 

vaste prik om t ander dag 

pakweg 20 kilometer rond 

Heubultjeburen. Veurege 

week zotterdag aargerde hai 

zuk dou e midden op t 

fietspad in 

Heubultjebuursterpolder n 

vrizze peerdekeudel nait 

meer ontwieken kon. 

 

Thoeskomen wol Martje de 

fiets zo nait in t schuurtje 

hebben.,, n Vieg dij lus ik wel, 

mor ain van n peerd? Nee!” 

Loeks mos aan t kuizen, zoas 

dat in wielervaktoal hait. 

Banden, velgen, n dail van de 

spoaken en pedoalen, t was 

ain laar viezeghaid. 

 

Oflopen moandag wol e beter oetkieken en joa verspraaid over dij 20 kilometer 

telde hai, dat der 32 moal n opper achteroet n peerd valen was. En dat aal op 

pad en weg. ,, Zol n ruter nait vernemen dat n peerd wat doun mout?” vruig e 

zuk of,,, kiek bie mien fiets maark ik dat nait, omreden dij dut ook ja niks.  
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‘n Peerd saaint de ruter toch in, dat e n grode bodschop kwiet wil? Wat ist den 

n klaine muite om even de baarm op te zuiken. Hondelu hebben n schepke of n 

poepzakje bie zuk,mor dat zel n ruter wel teveul gedounte geven. 

 

As t zo deurgaait liggen de 

stouptegels van Heubultjeburen 

binnenkört ook vol 

peerdeviegen. Ik zai Opoe 

Maaijer zuk al mit heur rolloator 

vastrieden in zo’n monumentoal  

baauwwaark. 

 

Nee, den Job Olhoes. Dij 

verhuurt in vekantsietied 

riepeerden. Men zol zeggen mit 

aal dij ammeteur peerdrieders 

mout zuk doar in de buurt toch d 

aine peerdevieg over d aander 

opstoapeln. Nee, Job Olhoes het 

n akkoordje mit Riekje Raamp. 

Zo gaauw as doar n flotje ligt 

verschient Hinnerk Raamp mit 

schop en koar, omreden der waast gain gruinte zo best as op peerdemis.” 

 

Heubultjebuursters , t is dus nait overal kommer en kwel bie pad en weg in en 

om Heubultjeburen. Dou Loeks Köster zuk woensdag weer in t zwait jakkerde 

telde hai in de verte de 33
e
 peerdekeudel. Vlakbie komen zag e dat het dizze 

raais n mollebult was. 

Was nou mor noar de brillewinkel goan Loeks,omreden astoe n mollebult 

midden op weg zugst, is der wat loos mit dien ogen. Of t mout al n berestaarke 

molle west wezen!  

 

                                             Luuk Houwing. 
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Nieuw Bestuur 

U heeft inmiddels begrepen, sinds 4 juli heeft Stichting Kleine Vrienden 
een nieuw bestuur. Het voltallige oude bestuur heeft een tijdje geleden 
aangegeven hun functie te willen neerleggen. Dit zorgde bij meerdere 
partijen voor enige onrust, maar we zijn blij u te kunnen vertellen dat er 
een nieuw bestuur is gevormd bestaande uit Hendrik, Carolien, Madelijn, 
Maaike, Marjan en Eliza. Een zestallig bestuur waarin Maaike als enige 
zitting neemt als betaald bestuurslid en ook de overlap naar de 
ouderraad gewaarborgd is.  

Het systeem van werken blijft voorlopig gehandhaafd. De zomervakantie 
staat voor de deur en het nieuwe bestuur neemt de tijd om zich rustig in 
te lezen in de stukken, de website aan te passen en te kijken naar de 
mogelijkheden en onmogelijkheden voor het volgende jaar. Er zijn 
inmiddels diverse contacten gelegd waar we u in het nieuwe schooljaar 
graag over informeren. Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet.   

Het nieuwe bestuur start met frisse moed aan deze taak en heeft in 
ieder geval een paar kernwoorden voor ogen; korte lijnen, kwaliteit, open 
en heldere communicatie. Mochten er vragen, tips en / of adviezen zijn 
voor het nieuwe bestuur, voel u welkom om deze kenbaar te maken via 
het bekende mailadres.  

Om kennis te maken met het nieuwe bestuur nodigen we u van harte uit 
om naar onze picknick te komen op woensdag 13 juli of donderdag 14 
juli om 10:30. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan wensen we u 
alvast een hele fijne zomervakantie toe en graag tot het nieuwe 
schooljaar.  

Met vriendelijke groet, 
Hendrik, Madelijn, Maaike, Carolien, Marjan en Eliza 
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GEZOCHT:  VRIJWILLIGERS VOOR  

 

• bardienst, met name voor de dinsdag-  en donderdagavond  

en ook voor de weekenden wanneer er  gevoetbald wordt. 

 

• het maken van een website  

 

• hulp  bij de renovatie en uitbreiding van het Dorpshuis, oa.  

• Schilderen 

• Sloopwerkzaamheden 

• Leeg halen van het dorpshuis 

 

Voor vrijwilligers is de wettelijke vrijwilligersvergoeding 

beschikbaar.   

  

Aanmelden kan bij: 

Klaske: kpiebenga@hotmail.com  

Sien: siensteenhuis@hotmail.com 
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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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In de vakantie ben ik naar frakrijk geweest. Met lois famke stijn armin en willemjan en 

margreet. Toen we er waren hadden we de tent op gezet. daarna hat ik in het meer 

gezwommen. toen hadden we een drankje gehaald daarna ging ik naar een rivier. en 

toen had ik nog wat spullen gekocht in een winkel en de winkel heet super u. daarna 

was ik nog de hele tijd bij het meer. toen ging ik slapen. Voor de rest was het heel leuk.  

Armin  8 jaar zit in groep 5    

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

Ik ben in de vakantieIn de vakantie zat ik in Callantsoog met mij broertje en mij moeder 

en mezelf. Ik ging met mij boezemvriendin klimmen in Schagen bij die boerderij. De laste 

week kwam mij vader naar Callantsoog. 

Ik vond het leuk en spanend het was en tof vakantie. 

Van Aya 

  

 In de vakantie zat ik in drenthe.                                     

Met me Vader en Dinand. En me zelf. 

Daar is een speeltuin een hele grote. 

En een zwembad.ook een hele grote. 

En een vijver.Die heet de speelvijver. 

En bij de vijver is een speel kasteel. 

En de kasteel heet.De BerenBurg. 

Ik vond het leuk.En ik vond het Super 

TOEDELS 

Van Britt uit groep 5 

Naar Schiermonnikoog geweest                                   

Met  mijn moeder en mijn vader en zus. 

Op Schiermonnikoog    

Daar op het strand Waren heel veel krabben   

Maar dood. 

Ik vond het echt leuk!!!!            

Van kris                                          
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8 
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De eerst dagen in groep 6 

De eerste dag op school was heel 

spannend . 

Maar het werk was eerst wel lastig. 

Maar al snel werd het makkelijker.  

En we oefenen leuke liedjes .  

Dinsdag hadden we onze eerste 

gymles  met meester, super 

leuk!!!!!! Maar wel vermoeiend  

Want je kwam zwetend thuis. 

En donderdag kregen we gym van 

meester Arjan . 

En we deden een leuk spelletje een 

samen werk spelletje .   En we zijn 

blij dat we in groep 6 zitten .  

En we boffen met zo leuke 

meester!!! 

Van Indy Geerts en Wilke 

Dommering     

 

 

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

          School 

                                                        Ik zit vijf dagen in groep 6 en het is heel leuk. 

                                                        Ik vind rekenen het leukste . 

                                                 Maar ik vind het Heeeeeeeel jammer dat ik geen                       

Engels mag. 

                                                        Van Thijs . 
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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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Stichting Kleine Vrienden. 

Het was wel wat spannend zo aan het einde van het vorige schooljaar voor de 

peuterspeelzaal. Het oude bestuur had te kennen gegeven dat hun tijd bij 

Stichting Kleine Vrienden er op zat. Maar gelukkig heeft zich voor de 

zomervakantie nog een mooi nieuw bestuur gevormd. De peuters zijn 

inmiddels weer begonnen en ook hebben we inmiddels weer een aantal 

nieuwe peuters die ons zijn komen versterken. Ivy, Valentina, Faey, Marjet, 

Daan en Kirsten van harte welkom! 

Ook gaan we nog even door met onze succesvolle flessenactie. Lege flessen 

mogen ingeleverd worden op de maandag, dinsdag of donderdag tussen half 

twaalf en twaalf uur. Gelijk een mogelijkheid om een kijkje te nemen in onze 

gezellige peuterspeelzaal 

. 

 

 

Ook Ten Post (Locatie CBS De Wieken) is inmiddels weer van start gegaan met 

de drie plus groep op de vrijdagochtend.  

  

OPROEP: Heb je zin om ons bij te staan als vaste vrijwilliger? Lijkt het je gezellig 

om onze leidster Maaike te ondersteunen met de peuters? We zijn naar je op 

zoek! Meld je op info@stichtingkleinevrienden.nl of kom gezellig langs.  
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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: J. Windt                06-51661044 
 
Stichting Kleine Vrienden (peutersoos) 
Contact: M. Hagens               06-57285690 
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: E. Bakker 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris: M. de Waal 
Contact:    M. de Waal            06-22423361 
 
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:  A. Uil                         050-8503624 
 
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 
 
 




