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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 Maart 2018 

Moi lu, 
 
Het laatste stukje voor het maken van 
een nieuwe Tilproat is het voorwoord 
schrijven, dus bij deze. De sluitings-
datum is deze keer met grote uit-
zondering verlengd met een week ivm 
de Sinterklaas vieringen, maar helaas 
hebben we geen verslag of foto ge-
kregen van de Sinterklaasviering in 
Woltersum dit jaar. Wel leverden de 
kinderen van OBS de Huifkar een bij-
drage over dit onderwerp. Er is voor 
vandaag de eerste echte sneeuw voor-
speld en laten we hopen dat Woltersum 
en de rest van Nederland er klaar voor 
is en dat het niet voor teveel overlast 
gaat zorgen. Anneke heeft weer een 
paar nieuwe inwoners van Woltersum 
mogen interviewen en in de Dobbe-
straat heeft Wierden en Borgen plannen 
met betrekking tot sloop en nieuwbouw. 
De weg bij de dijk langs (tussen brug7 
en Woltersum) is geheel vernieuwd en 
het eindresultaat mag er zijn. De 
snelheid schijnt er momenteel veel te 
hoog te zijn maar dat is een algemeen 
probleem waar Woltersum mee zit en 
waar momenteel achter en voor de 
schermen hard aan gewerkt wordt. 
December is de maand van veel eten en 
vuurwerk. Houden we ook dit jaar weer 
even goed rekening met de gevaren van 
vuurwerk en kijk goed uit met de 
dieren. Deze zijn vaak bang voor de 
harde knallen van het vuurwerk van 
deze tijd. Luitjes maak er een mooi 
uiteinde van dit jaar denk om elkaar dan 
kunnen we met zijn allen naar een goed 
2018. Namens de Tilproat, Fijne 
Kerstdagen en een gezond 2018. 
                                           

Robert Smit. 



  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

Dan is het al weer december, de tijd van 
het terugkijken op het jaar is weer 
begonnen.  
 
Afgelopen periode heeft dorpsbelangen 
zich bezig gehouden met de 
huurwoningen aan de Dobbestraat. 

Wierden en Borgen is van plan om de woningen 29 tm 33 te gaan 
slopen. Helaas willen ze op de plek van deze acht woningen maar 
vier woningen herbouwen en twee losse kavel verkopen. Voor ons 
dorp, voor de school en voor de sportvereniging hebben we juist 
gezinswoningen nodig en het liever meer dan minder!  
Dan komt zo langzaam aan de fusie tussen de gemeente Groningen, 
Ten Boer en Haren ook steeds dichterbij. Met de overige dorpen 
van de gemeente Ten Boer praten we hoe wij onze stem kunnen 
laten horen in de nieuw te vormen gemeente, want 1 januari 2019 is 
het zo! 
 
In het dorp maken we ons ook nog steeds druk om de 
verkeerssituatie. Nu de nieuwe asfalt laag op de weg langs het 
Eemskanaal ligt, is het een mooie racebaan geworden. Hier zullen 
spoedig remmende maatregelen worden genomen om de weg voor 
sluipverkeer onaantrekkelijker te maken. Verder is er weer reuring 
over de oude vuilstortplaats (ook wel oude zwembad of gifput) net 
buiten het dorp. Uit monsters blijkt dat er schadelijke stoffen lekken 
uit de oude vuilstortplaats. De provincie wil nu goed in kaart 
brengen wat er ligt en wat er gedaan kan worden. Hier zal in 
januari een informatieavond  belegd worden. (zet 18-1-2018 maar 
vast in uw agenda) Alle betrokken partijen zullen het dorp daar 
komen informeren. 
 
Fijne feestdagen gewenst , 
Willemjan. 
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Dag allemaal,  
 

Vanuit de ouderraad van OBS de huifkar Woltersum willen we laten 

weten dat we super blij zijn met de enorme bijdrage aan Oud Papier. 

Door het goede inzamelen heeft de ouderraad ook afgelopen jaar zo’n 

1400 euro ingezameld. Dit wordt gebruikt voor de aanschaf van 

kinderboeken en bijzonder speelmateriaal. Maar ook voor leuke 

culturele uitjes. Het afgelopen jaar zijn de kinderen naar het 

openluchtmuseum geweest. Namens de ouderraad maar ook zeker 

namens alle kinderen: Bedankt!! 

 

Met vriendelijke groeten, Carolien Nijland. 

 

 

 

 

Rooster voor het ophalen van oud-papier schooljaar 2017/2018. 
 

Datum:            Beladers:  
23-12- 2017  Swen en Froy van Dijken / Niek van der Woude  
13-01- 2018  Lisa, Rik en Bas Tebbens / Gijs Vermeulen  
17-02- 2018  Stijn en Daan Wassenberg / Sam van de Wetering  
24-03- 2018  Keano de Boer / Roan en Mirre Meijer  
28-04- 2018    Wijske, Tusken en Ashley van Scherpenzeel / Seth Slamat  
02-06- 2018  Sylvan Rijkens / Saar Velting  
07-07- 2018  Pascal Croezen / Elif Seçer 
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Boottocht Buurtvereniging HoofdwegBoottocht Buurtvereniging HoofdwegBoottocht Buurtvereniging HoofdwegBoottocht Buurtvereniging Hoofdweg    
 

Op zaterdag 9 september vond een uitstapje plaats van Buurtvereniging 

Hoofdweg. 

 

Vanaf eetcafé De Boerderij in Oosterwijtwerd maakten we een rondvaart.  

Via het Oosterwijtwerdermaar en het Damsterdiep voeren we door prachtig 

natuurgebied naar Appingedam waar we een rondje door het centrum 

maakten. Daar konden we, vanaf het water, de beroemde hangende keukens 

bewonderen en vele andere historische panden en de Nicolaikerk. 

 

 
 

Bekende Groninger Ben Zuur sprong halverwege op de boot met zijn gitaar en 

fungeerde als minstreel en gids. Hij vermaakte ons met anekdotes en 

wetenswaardigheden over Appingedam en haar bewoners. En zong voor ons 

o.a. ‘Mien Damster toren’, het Grunneger Laid en liedjes van Ede Staal. 

Op de boot werd heerlijke koffie en gebak geserveerd. 

 

Voor jong en oud was dit een geslaagde en gezellige activiteit. 

 

Hanneke Kloosterman. 
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Unieke uitdaging om kwetsbare kinderen te ondersteunen 

Compassion café op zaterdag 3 februari 2018 in Woltersum 

 

Woltersum – Op zaterdag 3 februari 2018 organiseert José Westeneng een benefietavond 

in Café de Witte Brug waarvan de opbrengst ten goede komt aan Compassion. 

Compassion gebruikt de donaties ter ondersteuning van projecten voor arme kinderen. 

José gaat in mei 2018 een halve marathon in Ethiopië lopen en zamelt geld in om 

kinderen en gezinnen uit de armoede te halen. 

 

José: “Ik vind het geweldig dat ik mij mag inzetten voor mensen in armoede. Het zal zwaar worden in 

Ethiopië. Met een veel warmer klimaat en andere omstandigheden dan in Nederland wordt de halve 

marathon een hele uitdaging. Maar de situatie waarin veel kinderen wereldwijd opgroeien is pas zwaar. Zij 

moeten hard werken om te overleven in een uitzichtloze situatie. Graag wil ik ze een kans bieden om 

bevrijd te worden uit armoede. Dat kan via kind sponsoring, het kind leert vaardigheden en krijgt 

mogelijkheden die nodig zijn om uit de armoede te ontsnappen. Zo krijgt het perspectief op een hoopvolle 

toekomst.” 

Benefietavond 

De huisband uit Ten Boer verzorgt een live optreden in Café de Witte Brug. Iedereen is van harte welkom 

vanaf 20.00 uur. De entree is gratis, er is gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven. 

Sponsordoel 

Compassion gebruikt de sponsorgelden ter ondersteuning van projecten voor kinderen, moeders en baby’s 

in Ethiopië. Compassion werkt op holistische wijze. Dat wil zeggen dat zij de kinderen op alle gebieden van 

hun leven ondersteunt: onderwijs, gezonde voeding, medische zorg en een veilige omgeving in de vorm 

van de lokale kerk. Daarnaast stimuleert zij de intellectuele en emotionele ontwikkeling en geestelijke 

vorming. 

 

Tot ziens op 3 februari in Café de Witte Brug! 
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Mijn allerlaatste schooldag!! 

20 juli 2017 was het dan zover!       

De laatste schooldag van het schooljaar 2016-2017.                                                                                                                              

En voor mij was het echt de aller-allerlaatste schooldag! 

Een dag speciaal voor mij. Ik heb dat als heel bijzonder en waardevol ervaren. 

Het was 

hartverwarmend 

wat iedereen voor 

mij heeft gedaan.                                    

’s Morgens werd ik 

door alle kinderen 

van huis opgehaald. 

Van verre riepen ze 

al  “juf Anneke” en 

mocht ik tussen een 

erehaag van 

kinderen door lopen 

naar, jawel, een 

echte grote bus! Echt super!!!  

Gezellig met z’n allen in de bus gingen we op weg naar het recreatiecentrum  

Ecomotion 

in Kolham. 

Daar be-

gonnen 

we met 

een over-

heerlijke 

picknick!  

Top ver-

zorgd door 

de OR! Na 

het eten 

gingen de midden- en de bovenbouw in groepjes vlotten bouwen en ik ging 

met een groepje van de onderbouw  de kabouterspeurtocht lopen. Wat 

hebben we een plezier gehad! Het was geweldig!!!    
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Om 14.00 uur reden we met z’n allen met de bus terug naar Woltersum. Daar 

aangekomen was het 

Kerkpad met partylint 

afgezet. Ik mocht het 

lint doorknippen, 

waarna iedereen 

achter mij aan liep 

naar school, waar 

ouders en familie ons 

met erebogen 

stonden op te 

wachten.  

 

Dit had ik totaal niet verwacht!! Weer een complete verrassing!! Zo lief!     

En bij een allerlaatste keer hoort ook een speech. Dieta heeft, ook namens de 

collega’s, een 

mooie lieve 

toespraak 

gehouden. 

Vervolgens 

hebben ze mij 

een prachtig 

cadeau ge-

geven: een 

door alle 

kinderen 

zelfgemaakt 

bloemrijk 

tuindoek, met een boekje erbij. Hierin staan alle kinderen, met foto, met hun 

eigen getekende bloem en een stukje waarin ze iets liefs zeggen.       
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Hierna hebben we met z’n allen heerlijk gebarbecued. Ik heb heel veel mensen 

de hand geschud.  

Ontroerend 

vond ik de 

vele en ont-

zettende 

mooie 

cadeaus en 

de bedankjes 

met al die 

lieve warme 

woorden van 

collega’s, kinderen, oud leerlingen, ouders en dorpsgenoten.!!!!!  

Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor deze geweldige bijzondere dag, maar 

nog meer voor al die fijne jaren in Woltersum!!! Bedankt ouders dat ik van 

jullie kinderen heb mogen genieten en dat jullie mij het vertrouwen hebben 

gegeven. En natuurlijk ook mijn collega’s. We waren vind ik in alle opzichten 

een geweldig team. We waren kritisch naar elkaar toe, hielden elkaar scherp, 

steunden elkaar, vulden elkaar aan en konden samen ontzettend veel plezier 

maken.  

                      Woltersum BEDANKT!!!!!   Ik zal jullie missen!!! 

 

      Anneke Kattenberg             
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Eerste Ouder en Kind ochtend voor herhaling vatbaar. 

Het kan de jonge ouders in Woltersum niet zijn ontgaan: op vrijdag 10 

november vond de eerste Ouder en Kind ochtend plaats.  

 

De ochtend werd georganiseerd door Hieke Klooster (moeder van Merel, 1 

jaar) en Hanneke Kloosterman (moeder van Peppe, 2 jaar) voor alle kindjes van 

0-4 jaar en hun ouders.  

 

 
 

We waren met vier moeders en één vader en natuurlijk alle bijbehorende 

kinderen. Voor de eerste keer een mooie opkomst! Het was erg leuk om, onder 

het genot van een kopje koffie en zelfgemaakte brownie, elkaar nader te leren 

kennen. En de kinderen konden lekker samen spelen. Hoewel… je speelgoed 

delen is niet altijd zo makkelijk! Maar dat ging steeds beter ☺. 

 

We willen deze ochtenden voortaan ongeveer één keer per maand 

organiseren.  

 

Er was door verschillende anders ouders ook interesse getoond. Wees welkom 

de volgende keer! 

 

Houd de Tilproat-Facebookpagina en onze flyers in de gaten voor de nieuwe 

data. 

 

Hartelijke groetjes Hieke & Hanneke 
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Jobsgeduld beloond. 

Job Olhoes kwam oet schuur, roegelde zien smerege klomp-schounen oet in t 

achterhoes en luit zuk poestend en stennend op  stoul aan keukentoavel deel. 

,,Foi toch Job jong, dat heurt ofst aan n APK tou hest,”gnees Zakkelien,,, k Zel 

die gaauw n staarke kop kovvie veurzetten.” 

Job Olhoes, vrijgezel en koienboer in d Heubultjebuursterpolder lopt tegen de 

zeuventeg. Spieren worden stram en knoaken slieten. Dag in dag oet 

51melkkoien verzörgen, gaait joe nait in de kolle klaaier zitten.   

Meer as acht joar was e al aan 

loop om zien hebben en hollen 

over te doun. Laifhebberij zat, 

mor schaandegenog, de banken 

waren nait meer zo vrijgeveg mit 

hyptaiken as vrouger. 

Job, nam n slok kovvie: ,,Kon k 

mien kopschraberijen mor mit 

dien   kovvie votspuilen, 

Zakkelien, mor de ploagen 

blieven mie achtervolgen.      

Begon al bie  t ofschavven van 

melkbuzzen. Dij melktank was n rib oet mien lief. Mor ach, de veuroetgang is 

nait tegen te holden.”   

,,En  t geld hest der toch allaank weer oet,” monterde zien hoesholdster hom 

op,,, nou huifst nait bie nacht en ontied  buzzen bie de weg zetten.” 

,,Doar hest geliek aan, mor dou kwam t klap op klap, mond- en klaauwzeer, 

gekke koienzaikte, BSE. t Melkkwotum hebben ze mie deur de neus boord en 

dou dat nait  zo laank leden oet tied roakt is, schafden mien kollegoas aal meer 

melkkoien aan. Ik zee dou al: ,,In Den Hoag  binnen onze regeerders te dom om 

te begriepen, dat meer koien ook meer schieten. 

Ën joa hur, Bruzzel het ze op de vingers tikt mit n miskwotum Enne den willen 

ze mie ook nog even verplichten mien wichter 120 doagen in t joar t graslaand 

in te benseln. As k goud tel heb k intied al minimoal 6 ploagen over mien smale 

scholders hin kregen”.  
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Zakkelien laagde stiekom:,, Job, waistwel dien noamgenoot in t Olde Testament 

het der 7 had, alles geduldeg onderging en dou wer e beloond. 

 

Ploag heb k zoëven al ervoaren. Veur  daarde moal in n haalfjoar tied bin k 

sikkom deur mien aigen koien deur de spielen van de gierkelder snipperd. Of ze 

de kolder in de kop haren. t Leek wel of ze kuddegewies dwaars deur d 

achtermuur van boerderij bözzeln wollen.”  

 

Zakkelien knipoogde tegen zukzulf in de spaigel en zee:,, Den ist nou tied om te  

stoppen mit gejeuzel, boer Olhoes.  Sloa t Dagblad mor ais open, der staait n 

verrazzen veur die in.” 

 

 Job hufde nait te bloadern. Op t veurblad ston braidoet: ,,Veestapel moet 

inkrimpen.” Job leesde, dat der n moatregel kwam, omreden  het misoverschot 

droop bie de klippen 

op. Snelle stoppers 

zollen €1200 per kou 

kriegen en even 

wiederop zag e dat 

zien fosfoatrechten 

noar wel € 4000 per 

kou oplopen konden.  

 

Job groalde, stak de 

braand in n Wilde 

Havana en sluig aan t 

reken op achterkaant 

van sigaredeus. Per 

kou pakweg €4000, 

moal 51, plus de landerijen, dat wer veurvast n drijkwart miljoun of 

doaromtrent en doar was zien zien baauwvallege boerderij nait bie inbegepen. 

Wel  wait kon e d haand ook nog ophollen bie de NAM.  

  

Job Olhoes sprong in t end. Joaren en zörgen gleden in ain klap van hom of. Hai 

greep Zakkelien bie de kladden, daansde wild mit heur om toavel en zong:,, Het 

het nog nooit zo donker west of Jobsgeduld wordt beloond.” 

Dat der bie t swieren en zwaaien twij volle kovviekopkes van de toavel 

kinkelden, doar kon e bloots om lagen. 

 

Alles beter as versnipperd deur joen aigen koien. Of naitten? 

 

                                                                                                                                           Luuk Houwing. 
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Oud en Nieuw op het kerkplein. 
 

Ook dit jaar kunnen we elkaar een gelukkig 2018 wensen op het kerkplein bij de 

grote vuur stook plaats van Ko en wat vuurkorven. De gratis drank en wat te eten 

wordt verzorgd door de culturele commissie met oliebollen van Huib van de 

Slingertuin. 

 

Bij mooi weer zijn we buiten, anders in het Voorhof. 

 

Het Voorhof is vóór middernacht al open, iedereen is welkom! Je kan dus ook daar 

het nieuwjaar inluiden.  

 

Vanaf 1 uur kan iedereen weer in het dorpshuis terecht waar muziek gedraaid wordt. 

Eerst hebben we de herdenking van de kerstvloed van 300 jaar geleden op 23 

december in de kerk. De voorbereidingen gaan vol enthousiasme en  er zijn veel 

aanmeldingen. 

 

Fijne dagen en tot ziens op het kerkplein. 

 

 

Biche en Boudewijn, namens de culturele commissie. 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 

23-dec OBS de Huifkar OUD PAPIER Dorp 11.00 uur 
23-dec CCW Viering 300 jaar kerstvloed dorp/kerk vanaf 17:00 uur 
24-dec SVW Contactmiddag dorpshuis   
25-dec OBS de Huifkar Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01-2018 School   
31-dec FRAM Molen oudjaarsviering Molen 15:00 tot 17:00 
13-jan OBS de Huifkar OUD PAPIER Dorp 11:00 uur 
14-jan CCW                       Klaas Spekken Groningse streektaal Kerk 14:30 uur 
14-jan SVW Nieuwjaarsreceptie SVW  dorpshuis vanaf 16:00 uur 
11-feb CCW                       Duo Lanyok Zigeuner muziek Kerk 14:30 uur 
17-feb OBS de Huifkar OUD PAPIER Dorp 11:00 uur 
11-mrt CCW Reverse Cowgirls Americana  Kerk 14:30 uur 
24-mrt OBS de Huifkar OUD PAPIER Dorp 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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Gym juf/meester voor de kinderen die willen gymnastieken. 

Neem contact op met Tjakelien van Dijk  Tel: 050-3023021 

 

 

 

 
 

 

SVW zoekt vrijwilliger om Rinus Schoonveld te helpen !! 
 

Rinus is 80 jaar jong en verveelt zich nooit. Zo hangt hij de nieuwe reclameborden op, maakt 

het veld ieder weekend klaar, maait het speelveld (oud trainingsveld) ,voor alle inwoners 

van het dorp en houd ons voetbalterrein schoon en netjes. Maar….. Rinus doet dit helemaal 

alleen !  

Wie wil en kan Rinus daarbij assisteren ? Oud voetballers en leden wonen er genoeg in 

Woltersum en die weten allemaal dat je zonder vrijwilligers niet kunt voetballen.  Dus, meld u 

aan en maak er een gezellige tijd van. 

 

En SVW zoekt vrijwilligers voor haar 100 jaar bestaan  

Over twee jaar (in 2019) bestaat onze club 100 jaar en dat willen we uiteraard vieren. Om dit 

te organiseren zoeken wij vrijwilligers. In hetzelfde jaar hebben we in het dorp ook 

schoolfeest. Wij willen graag samen met dorpsbelangen en VVV een super leuk programma 

samenstellen met veel vertier voor alle inwoners van Woltersum en omgeving. Je kunt je 

aanmelden bij Tjakelien van Dijk, Kollerijweg 50, Woltersum, telefoonnummer 050-302 3021. 
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Nieuwe Bewoners. 

Een juiste keuze maken als je wilt verkassen uit je huidige leefomgeving is niet 

altijd eenvoudig. Om een goede beslissing te nemen ga je niet over één nacht 

ijs. Zeker niet als er nog jonge kinderen in het gezin zijn. Om voor  kinderen een 

veilige en prettige omgeving  te zoeken en te vinden is niet zo maar even 

verhuizen. Hier gaat het nodige aan vooraf. 

Verhuizen en naar een nieuwe omgeving vertrekken vraagt voor iedereen 

aanpassing en gewenning . Vooral als je van de stad Groningen ( Lewenborg ) 

via Ten Boer naar Woltersum verhuist. Het is hen gelukt om een prachtig huis 

te vinden aan het Kerkpad  nummer 17. 

Sinds begin oktober zijn, Rahiel Slamat 40 jr,  Leontien van Dijk 33 jr, Seth 

Slamat  4 jr, Thom Slamat 2 jr  bij ons in het dorp komen wonen. Het gezin voelt 

zich al aardig thuis en geniet met volle teugen van de rust en het prachtige 

uitzicht richting Eemskanaal. De drukte aan de Boltweg in Ten Boer begon hen 

tegen te staan. 

Middels wat aanpassingen in het huis en de nodige schilder werkzaamheden 

ziet het er al prachtig uit en proef je al de gezellige sfeer hoe het gaat worden, 

en gezellig wordt het, daar ben ik zeker van. Maar ook dat vraagt even tijd. 

Seth gaat naar de overkant op school, hoe mooi kun je het krijgen. Nog 1 jaar 

en dan zal Thom volgen. Dit lijkt me toch wel pure luxe als de kinderen zo dicht 

bij op school gaan en je ze tijdens het speelkwartier buiten ziet spelen.  

Leontien geniet hier heel erg van want ze heeft besloten om de eerste jaren 

thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. Als Thom naar school gaat wil 

ze wel graag weer buiten de deur werken en een baan zoeken bv. op een zorg 

boerderij, of iets in deze richting. Met dieren werken is ook wel een optie. De 

tijd zal het leren. 

Rahiel werkt als project inkoper bij “Delamine “op het chemie park in Delfzijl.  

Het gebeurt dan ook wel eens dat hij iets wat hij heeft aangekocht door het 

Eemskanaal voorbij ziet schuiven als lading van een schip. 

Rahiel is een Sporter en houd van hardlopen, fitness en zomers speelt hij 

tennis. Leontien Kookt en bakt graag, houd van wandelen en muziek festivals 

bezoeken doet ze graag. 
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De stacaravan in Grolloo is een plek waar ze allemaal graag naar toe gaan. Ze 

zijn er zomers dan ook regelmatig te vinden. Vóór de verhuizing hebben ze er 

nog drie weken gewoond ter overbrugging van het oude naar het nieuwe huis. 

Leontien is geboren in Oosterwijdwerd en Rahiel is iets verder weg geboren, 

zijn roots liggen in Paramaribo. Als klein jochie van 2 jaar is hij naar Nederland 

gekomen en nog nooit weer terug geweest. Ooit wil hij nog wel eens naar zijn 

vaderland terug om te kijken waar hij vandaan komt. 

Genieten van de natuur daar houden ze allemaal van vooral van de bossen. Die 

vindt je natuurlijk genoeg in de buurt van Grolloo. Ook het Slochterbos en het 

TenBoersterbos  is hen niet vreemd. De beide jongens vinden het er prachtig , 

Paddenstoelen zoeken en natuurlijk kabouters. Weet niet of ze inmiddels al 

gevonden zijn. 

We wensen Rahiel, Leontien en hun beide  jongens heel veel woonplezier hier 

in Woltersum en hopen dat ze hier heel lang zullen blijven wonen. 

 

 

 

Anneke Wagenmakers. 
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A never ending story. Of toch wel??? 
 
 
Onlangs ontvingen we weer eens een nieuwsbrief over de “Gifput”, het 
voormalig zwembad aan de Bouwerschapweg. Tot onze grote vreugde 
werd voor het eerst aangegeven dat volledige sanering tot de opties 
behoort. Nou roept de dorpsvereniging al decennia dat de enige goede 
oplossing het verwijderen van alle stoffen is, maar men koos ervoor geld 
uit te geven aan sanering van sloten en slootwallen. In 2015 kregen we 
een nieuwsbrief van de provincie Groningen waarin stond dat in de 
sloten toch nog restvervuiling was aangetroffen na de grote schoonmaak 
in 2010.  
 

 
 
Maart 2016 is er een overleg geweest met omwonenden ( fam. Huijzer, 
fam. Doornbal en dhr. Lubbers in het huisje met rieten dak). Tot onze 
grote verbazing is de dorpsvereniging ( weer) niet uitgenodigd voor dat 
gesprek. Pas na een gesprek met dhr. Van der Zwaag van de provincie 
kreeg ik een verslag van deze samenkomst. Hieruit lees ik dat de 
communicatie tussen de boeren en de provincie/ uitvoerenden/ 
gemeente nogal te wensen overliet. 
What’s new, denk ik dan.                                                      (lees verder pag.35) 
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December 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van 
zaken. Ook die stukken kregen we pas toen we erom vroegen. Per 
omgaande, dat wel. 
Begin oktober dit jaar kwam de 8ste nieuwsbrief van de provincie. Daarna 
heeft het bestuur van de dorpsvereniging een overleg gehad met 
ambtenaren van provincie, gemeente Ten Boer en gemeente Groningen. 
Zij gaven toen aan de 
stort, mits mogelijk, te 
willen saneren. 
Helemaal. Gejuig van 
ons! 
 
Maar het kan niet 
“even” afgegraven 
worden, want het is niet 
exact bekend wat er 
allemaal, legaal en 
illegaal, gestort is. 
Bovendien weet men 
niet welke chemische 
reacties zich hebben 
afgespeeld onder de 
afdeklaag. Vandaar dat 
er nu ongeveer 
voorzichtig gegraven wordt op en in de gifput. Daarna zal pas duidelijk 
worden hoe nu verder. Ik vind het best spannend. Ik denk dat dit een 
gevalletje “de aanhouder wint” is. Daarmee los ik een belofte in aan oud 
voorzitter Henk van Dijk. 
 
Zoals het er nu naar uit ziet is er op 18 januari 2018 een informatieavond 
in ons dorpshuis waar alle relevante partijen zullen zijn. Jullie ook 
allemaal, hoop ik! De uitnodiging zal binnenkort in de brievenbus 
vallen, maar zet de datum alvast in je agenda. 

 
Lenneke 
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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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De dag van Pakjesavond   

Afgelopen dinsdag kwam Sinterklaas op school en pieten .  

De pieten kwamen eerst maar de pieten zaten op het dak! 

Gelukkig kwam Sinterklaas er aan met brandweer . 

Dus alles kwam helemaal goed . 

Van Perrin uit groep 5 
 

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

 

De dag van pakjesavond 

Was heel luk en sinterklaas is op school geweest 

De pieten warene op het dak en kwamen er niet af. 

Er kwam een brandweer daarin zat sinterklaas 

En alles kwam goed 

Van Roan uit groep 4 

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

  

SINTERKLAAS 

Afgelopen   dinsdag was het pakjesavond. Op het dak van school waren twee  zwarte 

pieten. 

Ze durfden niet meer van het dak af  toen kwam de brandweer met sinterklaas . 

De brandweer die pakte de ladder en haalde de pieten van het dak af. 

Toen ging sinterklaas naar binnen. Er waren optredens voor sinterklaas. 

En alles  was leuk  super leuk . 

Van Stijn uit groep 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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Hallo allemaal,  

Een drukke, maar gezellige tijd breekt weer aan. We zijn nog met de 

Sinterklaas werkjes bezig, maar ondertussen zijn de kerst werkjes al verzonnen.  

Na het thema herfst in september/ oktober zijn we begonnen met de 

lampionnen voor Sint Maarten in november. Misschien heeft u ons wel zien 

lopen door Woltersum.  Op 9 november zijn wij met de peuters 's morgens 

langs de deuren gegaan en 's middags was het extra feest met de kleutergroep 

erbij. Bedankt dat wij bij enkele bewoners liedjes mochten zingen, de kinderen 

waren erg blij met de gekregen knapzakjes, boeken, snoepjes, koekjes en fruit. 

Volgend jaar komen wij weer.... 

 

Wij verwachten Sint en Piet op donderdag 30 

november. Toch wel erg spannend voor veel peuters. 

Op het moment zijn we volop bezig met het oefenen 

van liedjes en het maken van leuke Sinterklaas 

werkjes.  

 

Donderdag 21 december vieren wij met alle kinderen 

en ouders kerst. Om 10.30 hebben wij een 

gezamenlijke brunch, dat wordt vast heel gezellig en sfeervol. 

 

Deon en Jolee starten in november en december, alvast veel plezier gewenst.  

Helaas nemen wij ook afscheid van een aantal peuters die naar de kleuters 

gaan. Jesse, Jeason, Daan, Tim, Saar, Valentina, Thijs, Laurens en Mette-Mare, 

wij gaan jullie missen. 

 

Vanaf januari is er geen middag- groep meer op maandag en donderdag. Alle 

peuters zijn welkom op maandagmorgen en donderdagmorgen.  

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die onze peuterzaal op welke wijze dan ook 

heeft ondersteund afgelopen jaar.  

Allemaal alvast een fijne, 'warme' decembermaand gewenst en een goed begin 

van het nieuwe jaar......  

                                                                                                                                                 Juf Maaike 
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Je eigen band in Woltersum! YEAH! 

Hier is NU een unieke kans om voor en door Woltersumer(tje)s 

samen muziek te maken! 

Het is gelukt….De Rijdende Popschool komt begin volgend jaar ook naar 

Woltersum! 

Lijkt het leuk om in een bandje te spelen? Je hoeft nog geen instrument te 

bespelen maar als je dat al wel kunt is dat een leuke mix binnen een band. Ook 

voor ervaren muzikanten is er voldoende uitdaging! 

 

Wat biedt De Rijdende Popschool? 

- Een professionele bandcoach 

- Muziekinstrumenten, versterkers, microfoons en een zanginstallatie 

- Een cyclus van 11 weken les van 75 minuten met als afsluiting een 

optreden voor je fans! 

- De kosten zijn 8 euro per les voor kinderen vanaf 7/8 jaar en 6,5 euro 

voor het tweede kind binnen het gezin. De kosten voor volwassenen zijn 

12 euro per les. 

 

Voor wie is het bedoeld? Voor iedereen tussen 7 tot 77 jaar die graag samen 

muziek wil maken! 

Bij De Rijdende Popschool kunnen kinderen, jongeren en volwassenen muziekles krijgen in een 

bandje. Samen muziek maken is leuk en plezier staat dan ook centraal bij De Rijdende 

Popschool. Ervaring op een muziekinstrument is niet nodig om mee te kunnen doen, maar het 

mag natuurlijk wel! Zo is het voor iedereen toegankelijk en kan iedereen op zijn of haar niveau 

muziek maken. In een bandje leer je snel en het is leuk om samen muziek te maken. Er wordt 

met een professionele bandcoach gewerkt aan popliedjes naar keuze. Het leuke van De 

Rijdende Popschool is dat er vaak al na één les een liedje kan worden gespeeld met de band. 

Het is gebleken dat in dorpen vaak weinig voorzieningen zijn, met name op het gebied van 

muziek. Daarnaast heeft het maken van muziek een bindende factor.  

Ook volwassenen die het leuk vinden om kennis te maken met De Rijdende Popschool zijn van 

harte welkom om de kennismakingsles bij te wonen.  

Voor hen geldt ook dat ervaring of een muziekinstrument niet nodig is. Volwassenen die al in 

een band spelen zijn ook van harte welkom om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

www.derijdendepopschool.nl 
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 Het idee is om op woensdagmiddagen met minimaal twee bandjes te starten 

(en misschien wel meer als er veel aanmeldingen zijn). Het speellokaal van 

basisschool de Huifkar in Woltersum mag daarvoor gebruikt worden. (Indien 

iemand een andere, betere en gratis locatie weet kan dat natuurlijk ook.)  

Eind januari wordt er een vrijblijvende kennismakingsles gepland (de datum en 

tijd volgt nog), die gratis is. Je hoeft je daarvoor niet aan te melden. Vervolgens 

worden de muzikanten die meedoen verdeeld over een aantal bands, die 

repeteren met een vaste bandcoach. Het lijkt ons erg leuk als er aantal 

Woltersumse bandjes ontstaan (onder schoolkinderen, jongeren en 

volwassenen). Kom dus vooral een kijkje nemen tijdens de kennismakingsles.  

Het is een unieke kans om voor en door Woltersumer(tje)s samen muziek te 

maken!   

   

Voor meer info mail: 

Sasja: stmwolters@hotmail.com                               

Hanneke: hanvana@gmail.com  
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Boekspot in O.B.S. De Huifkar Woltersum                   

 

Op donderdag 19 oktober vond de 

opening van de boekspot plaats. De 

BoekSpot is een boekenkast van ons 

allemaal. U kunt er boeken lenen en 

brengen. U mag ze zo lang lenen als u wilt. 

Hebt u zelf nog mooie goed uitziende 

boeken, die u niet meer gebruikt, dan 

kunt u die in de mand bovenop de 

boekenkast leggen. De coördinator van de 

BoekSpot, Biche, zal het boek dan 

voorzien van een BoekSpot sticker en het 

een plekje geven in de kast. Wellicht 

maakt u iemand anders er blij mee. Er 

staan ondertussen al hele leuke boeken in 

de kast. Niet alleen leesboeken, maar ook 

informatieboeken, zoals bv. kookboeken, 

breiboeken of knutselboeken.  

 

De BoekSpot is geopend op: 

Woensdagmiddag van 13.30 uur – 15.00 uur 

Vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. 

Kom gerust eens langs.  

 

(Tijdens de schoolvakanties is de BoekSpot gesloten) 
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De bibliotheek op school 

O.B.S. De Huifkar Woltersum 

                 

Op donderdag 19 oktober vond de opening van de bibliotheek op school 

plaats. 

De bibliotheek op school is eigenlijk een boekenverzameling, die gericht is op 

basisschoolkinderen. Het is een programma waarin Bibliotheken, scholen en 

gemeenten structureel samenwerken aan de verbetering van taalvaardigheid, 

leesmotivatie en informatie vaardigheden van basisschoolkinderen.  

Alle boeken zijn geregistreerd en zo kijken we of het aanbod breed genoeg is.  

Voor ieder kind is er een pasje waarop ze een boek kunnen lenen.  

Deze boeken lezen ze gewoon op school. Uiteindelijk is het ook de bedoeling 

om de boeken mee te kunnen nemen naar huis. Net als bij de gewone 

bibliotheek staat in ons systeem wie welk boek heeft geleend. Daar ben je dan 

ook verantwoordelijk voor. 

                                                                                                                                                                  Juf Dieta 
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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 
 
 




