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Kopijsluiting: 
Vrijdag 
 7 maart 2008 
Hallo Woltersummers, 

 
Het zijn met recht de donkere dagen voor 
kerstmis. Je zou bijna triest worden van al 
dat sombere weer. 
Maar gelukkig zijn er altijd lichtpuntjes, 
zoals de komst van de Sint in Woltersum 
en het leuke optreden van Fre Schreiber in 
de kerk.(meer hierover elders in de krant.) 
 
Woltersum haalde zelfs de landelijke 
kranten met een prachtige foto van het 
Eemskanaal met de molen in de rouwstand, 
een regenboog maakte het plaatje 
kompleet. 
 
Er is rond de kerst heel veel te doen in ons 
dorp en dankzij een heleboel vrijwilligers 
blijft ons dorp ook zo levendig. 
Ik heb geprobeerd een agenda te maken 
van alle dingen die komende maanden in 
Woltersum te doen zijn. 
Nogmaals verzoek ik de organisaties op 
tijd hun agenda’s in te leveren, zodat onze 
bewoners weten wat er de komende 
maanden in hun dorp te doen is. 
 
Deze keer zelfs een extra dikke 
Tilproat,wel 44 pagina’s.!!! 
 
Ik wens jullie hele fijne feestdagen en alle 
goeds voor 2008. 
 
Groetjes, 
 
Ingrid Stayen 
 
============================== 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
 
Na de grote vakantie hebben we nog maar 
2x vergaderd. Als er niets is, hoef je ook 
niet per se bij elkaar te komen. 
Desalniettemin gebeurd er van alles. Zo 
vond de provincie Groningen dat het 
monitoren van de gifput wel overgedragen 
kon worden aan de eigenaar, dhr. 
Bouwman uit Paterswolde. Na enig 
speurwerk bleek dat de man oud en niet 
welwillend was. Rene Stayen heeft toen 
namens de Bouwerschapweg en de 
Dorpsvereniging bij de openbare 
vergadering van de Provincie onze 
bezorgdheid uitgesproken. De provincie 
heeft daarop toegezegd de monitoring eens 
per 2 jaar te zullen blijven uitvoeren. 
De gemeente is van plan deze winter de 
Hoofdweg (van Dobbestraat tot de Til) en 
de Kolleryweg (van Eemskanaal tot 
bebouwde kom bord) af te frezen en 
opnieuw te asfalteren. 
Op onnavolgbare wijze is er een 
speeltoestel verdwenen bij de school. O.k., 
hij was aan reparatie toe, maar hem zonder 
overleg weghalen, gaat weer te ver! We 
zullen ons inzetten voor duidelijkheid en 
vervanging!! 
Het roekenoverleg is opnieuw opgestart. 
Afgesproken is dat er in februari meerdere 

dode roeken zullen worden opgehangen, en 
ook zal er snoeiwerk worden uitgevoerd bij 
het oude- en nieuwe kerkhof. Bij een 
telling waren er tussen de 3 en 400 
exemplaren! Zelfs dhr. Doevedans vindt 
dat er nu veel te veel roeken komen. 
Ook het steunpunt voor ouderen zal weer 
van start gaan. Veel later dan anders, maar 
dat komt omdat het onduidelijk was of er 
geld en politiek draagvlak zou zijn. Enfin, 
de ouderen en de andere doelgroepmensen 
zullen spoedig bericht krijgen. 
De kerstboom die besteld is, zal dit jaar 
iets groter zijn dan vorig jaar, namelijk 8 
meter boven de grond. 
De jaarvergadering zal gehouden worden 
op vrijdag 22 februari 2008 in het 
dorpshuis. 
De bestuursvergaderingen zijn voor de 
komende tijd vastgesteld op: donderdag 3 
januari, donderdag 7 februari en de 
maandagen 3 maart, 7 april, 5 mei en 16 
juni om 8 uur in het dorpshuis. Data onder 
voorbehoud. Met prangende zaken ben je 
altijd welkom (wel even melden, zodat we 
er tijd voor kunnen reserveren). 
 
Moi, Lenneke. 

 
 

EEN ANDERE ADVENT 
 

Een programma met traditionele kerstliederen in een 
verrassend jasje gezongen door het Woltersums Projectkoor 
onder leiding van Janet Harsta en begeleid door Reitze 
Siebesma 
Komt allen tezamen, de toegang is vrij! 
Zaterdag 15 december 2007 in de kerk van Woltersum 
aanvang 20:00 uur 
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BRANDSTAPEL                 
 
Ook dit jaar komt er met oud en nieuw weer een brandbult op het plein aan de Hoofdweg. 
Het wordt steeds moeilijker om hiervoor van de gemeente en de brandweer toestemming te 
krijgen, in Ten Boer en in de meeste andere dorpen zijn ze al verboden. De milieu- en 
veiligheidseisen worden steeds strenger en Woltersum is nog een van de laatste plaatsen in de 
gemeente waar het traditionele vreugdevuur nog is toegestaan, 

           mits wij ons goed aan de regels houden !!!  
 
Wat mag er op ? 

Alleen (kerst)bomen ,schoon sloophout  en nieuw hout.. 
Wat mag er niet op ? 

Meubels ,geverfd hout ,spaanplaat ,gelijmde platen ,kunststoffen ,vloerkleden ,          
auto onderdelen ,banden ,olie ,afval en alles wat geen schoon hout is. 

Veiligheid: 
De bult mag niet zo groot worden dat het gevaarlijk wordt voor de omringende 
woningen, zonodig laat de brandweer een deel weghalen. 

Weersomstandigheden: 
Indien er een stormachtige wind verwacht wordt uit een gevaarlijke richting zal de 
brandstapel op het laatste moment verplaatst worden naar het graslandje bij de “KAR” 
 De juiste plaats wordt in overleg met brandweer en gemeente bepaald. De gemeente 
assisteert dan ook bij het overbrengen van het brandmateriaal. 

 
Tussen kerst en oudjaar zullen de gemeente en de brandweer regelmatig controleren bij de 
brandstapels en zonodig ingrijpen.  
Laten we ons aan de voorschriften houden zodat deze traditie in  ons dorp behouden blijft ! 
 
R.S. 
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             Wegwerkzaamheden 
 
Na de winter word er groot onderhoud gepleegd aan enkele wegen in het dorp. 
De Hoofdweg wordt vanaf de bocht tot aan de witte brug afgefreesd en voorzien van een 
nieuwe asfaltlaag. Ook worden er indien nodig reparaties gedaan aan putten en straatkolken. 
Ter verbetering van de verkeersveiligheid  worden de kruispunten met de Dobbestraat en de 
Bijbelgang  voorzien van iets verhoogde rode cirkels. Extra veligheidsmaatregelen voor de 
kruising met de K de Boerweg zijn nog in studie bij de verkeerscommissie. 
De Kollerijweg  wordt over de volle lengte binnen de bebouwde kom afgefreesd en voorzien 
van een nieuwe asfaltlaag. Ook worden er indien nodig reparaties gedaan aan putten en 
straatkolken. Speciale aandacht zal er zijn voor de aansluiting van het nieuwe asfalt met de 
bolle stenen van de oude brugoprit bij het kanaal. Ook worden er maatregelen genomen ter 
versteviging van de rand van het diepje bij huisnr. 32 om te voorkomen dat dit nog verder 
inzakt. 
De werkzaamheden zullen zo worden uitgevoerd dat woningen en bedrijven het grootste deel 
van de tijd gewoon met auto’s bereikbaar blijven.De aanwonenden worden kort voor aanvang 
nog nader geïnformeerd door de aannemer en/of de gemeente. 
RS 
 

OP ZONDAG 2 DECEMBER VERTELDE FRÉ SCHREIBER 

MIDWINTERVERTELLINGEN IN DE KERK VAN WOLTERSUM 

35 mensen hebben de 
midwintervertellingen op 2 december 
bijgewoond. 
Het was een geslaagde middag met een 
heerlijk kop snert van Carla. 
Jammer dat het weer niet mee zat, de 
wandeling viel daardoor wat in het water.  
De culturele commissie blijft zich inzetten 
om iedere eerste zondag van de maand een 
activiteit in de kerk te organiseren. 
Ideeën kunt u natuurlijk blijven melden bij 
Boudewijn ’t Sas, Marrie Boer of Henk 
Bothof. 
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Kerst in de kerk van Woltersum 
 
Op zaterdag 15 december zal een 
projectkoor van een groot aantal 
Woltersummers en een klein aantal niet 
Woltersummers enkele kerstliederen ten 
gehore brengen in een verrassend jasje. 
Het thema van deze avond is: 
         “Een Andere Advent”. 
Het koor staat onder leiding van Janet 
Harsta, het klavier wordt bespeeld door 
Reitze Siebesma. 
Aanvang 20.00uur, toegang vrij. 
 
De kerstnachtdienst wordt gehouden om 
20.30 uur (24 dec). 
Tijdens deze dienst verleent het koor Amor 
Cantandi o.l.v. Luuk Tuinder uit Ten Boer 
haar medewerking. 
Het orgel wordt bespeeld door Kees 
Steketee. Het thema van de kerstnachtdienst 
is: 
        “En Bethlehem is de stede…”  

 
 
Op Eerste kerstdag 25 december is er een 
kinderkerstfeest. 
Enkele kinderen uit Woltersum zullen 
meespelen in een bewerking van het 
kerstspel: 
        “ Scrooge, a Christmas Carol” 
 Naast dit kerstspel zal er ook een aantal 
bekende kerstliederen gezongen worden.  
Het kerstfeest begint om 14.30 uur en 
iedereen is van harte uitgenodigd! 

 
Elke dins- ,vrij- en zaterdag op de VISMARKT te Groningen t.h.v. Hout-Brox 
 
Gratis bezorging op deze dagen rond 19.00 uur in Woltersum e.o. 
Geeft uw bestelling ( FRUIT en GROENTEN ) een dag van tevoren door bij 
K. de Boerweg 7 Woltersum , bel 06-51152431 of mail naar 
fruitvanvantil@live.nl en proef het verschil ! 
 
Al jaar en dag vers smaakvol klasse 1 fruit voor een kleine prijs op de markt. 

***Bennie van Til , K.de Boerweg 7  9795 PH Woltersum  06-51152431*** 
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foto:Mieke Steijvers 

Blue Breeze 
 

Wat is het toch leuk dat onze kerk voor zoveel mensen toegankelijk  is gemaakt. 
De culturele commissie trekt er hard aan om elke keer weer wat anders te brengen. 
Op 13 oktober was het de beurt van de Blue Breeze band. 
Zanger Jan Gramsbergen gaf daar een goede partij zang weg. 
Lucia Hebers drumde dat het een lieve lust was en gitarist Hans Elmers liet met een prachtige 
solo zijn kunnen zien. 
Natuurlijk mag ik de bassist Ed Hartman niet vergeten, met gevoel en duidelijk plezier gaf hij 
blijk van zijn kunnen. 
 
Het was leuk om weer eens heel wat anders te horen zo trek te telkens een ander publiek, dat 
misschien juist dardoor ook eens wat meer voorstellingen wil bijwonen. 
 
I.S. 
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Midwintervertellingen 
 
Fre Schreiber vertelde op een fantastische 
manier over de periode midwinter. 
Historische feiten en fabels kwamen 
voorbij. 
Prachtig zoals hij vertelde over de sfeer 
van vroeger en dit ook aanschouwelijk 
maakte door de dingen die hij had 
meegebracht. 
Het ijzeren sigarenkistje, waar gaatjes in 
gemaakt waren, als lampion voor 
St.Maarten. 
De luciakroon, tegenwoordig van plastic 
en een prachtig geschreven 
nieuwjaarswens van héél lang geleden. 
Bij alles was er wel een verhaal te vertellen 
of een versje te zingen. 
Voor velen waren er bekende anekdotes 
van vroeger en doordat alles in mooi 

Gronings verteld werd, zag je de 
feestdagen van vroeger in het Hoge land zo 
voor je. 
 
Vooraf werd er in de regen een 
dorpswandeling gemaakt langs de tegels 
met hun verhaal over de “geschiedenis” 
van Woltersum. 
Daarna was het goed toeven in het Voorhof 
waar de erwtensoep heerlijk smaakte. 
De vrijwilligsters Carla, Tineke enKlaaske 
hadden alles weer prima verzorgd en 
gezorgd voor gezelligheid en sfeer. 
 
Kortom het was een geslaagde middag en 
niet alleen voor mij, maar alle aanwezigen 
die duidelijk lieten blijken hier enorm van 
te hebben genoten. 
 
I.S. 

 
 

 
foto:Mieke Steijvers  
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Nieuwe Bewoners 
 
Er zijn alweer leuke jonge mensen in 
Woltersum komen wonen. 
Dit keer bezocht ik Escarole van Kasteel 
en Harjan Pat die aan de Hoofdstraat 21 
zijn komen wonen. 
Escarole is project coördinator bij  
Research systems en Harjan bij Schut 
geometrische meettechnieken..Een mond 
vol allemaal. Harjan heeft Sociale 
geografie gestudeerd in Groningen, maar 
hiervoor liggen de banen niet voor het 
opscheppen. 
Ze kennen elkaar al  erg lang en zijn al 13 
jaar samen. Dus moest het er eens van 
komen om ook echt samen te gaan wonen. 
Voorheen woonden beiden nog apart in de 
stad.Harjan heeft uitgebreid genoten van 
het studentenleven. 
Als amateur wielrenner fietste hij door 
allerlei dorpjes en zo kwam hij ook in 
Woltersum. Samen met Escarole is hij er 
nog eens doorgereden(dit keer met de auto) 
om te laten zien hoe leuk dit dorp was. 
Er werd druk gezocht naar een huis voor 
beiden en ze richtten zich vooral op kleine 
dorpen niet te ver van de stad. 
Funda werd dan ook regelmatig 
geraadpleegd. Ze moesten wel behoorlijk 
zoeken want het budget was beperkt. Tot 
Harjan een vaste baan kreeg en toen werd 
het een stuk gemakkelijker. 
Ja en dan zie je ineens een leuk huis te 
koop in dat leuke dorpje Woltersum. Een 
huis dat aanspreekt en in een mooi rustig 
dorpje. 

Kijken dus, en bij het binnenkomen vielen 
beiden als een blok voor dit huis. 
Zoals zoveel jonge mensen houden ze niet 
van strak en modern. Dit tachtig jaar oude 
huis gaf hen een gevoel van warmte. 
Natuurlijk moet er veel gebeuren. Ze zijn 
begonnen met de woonkamer totaal te 
strippen, de oude balken werden weer in 
het zicht gebracht, de muren kregen een 
nieuwe laag en zien er nu prachtig uit. Ook 
de slaapkamer werd zo onderhanden 
genomen. 
Ze proberen zoveel mogelijk oude details 
weer terug te brengen. 
 
Alles moet wel in de weekends gebeuren, 
dus vergt het veel tijd.  
Het zal dan ook nog wel een poos duren 
voor het huis helemaal is zoals ze willen. 
De twee katten Stobbe en Noa wonen nu 
ook voor het eerst samen en zijn werkelijk 
dol op elkaar. Het is vertederend om te 
zien hoe de één de ander wast. 
 
Het is elke keer weer een hele leuke 
ervaring om met zulke spontane jonge 
mensen te praten. 
Bovendien is het voor het dorp heel fijn dat 
we als het ware een verjongingskuur 
ondergaan. 
En het is toch prachtig dat oude huizen 
blijven bestaan en er alleen maar mooier 
op worden. 
 
I.S.  

================================================================= 
Boneklont(nijjoars Stampot)  
Wat  mout der in : veur 4 man ; Twijenhaalf onze widde bonen,twij pond sniebonen oet t zolt , 
twij onze duerregen rookspek , twaalf onze schilde eerappels in stukken sneden , rookworst , 
peper en zolt (zoveul as je lieden kennen). 
Hou mout je t doun :Zet de widde bonen n etmoal in de waike en kook ze in t waikwotter 
goar. Dou de sniebonen in kokend wotter en kook ze in n ketaaier.Gait ze of ,as ze nog te zolt 
binnen dou  je t  nog n moal .Dou t spek in n pot ,mit eerappels der bovenop , dou t kooknat 
van de widde bonen der bie en nog wat wotter. Leg de sniebonen en de rookworst op 
eerappels,kook haile boudel in n haalf uur goar .Hoal worst spek weer oet de pot,stamp bonen 
deur eerappels en loat ze mitwaarmen. Moak stamppot op smoak (joen smoak) mit peper en 
zolt.Snie worst in plakken   en dain de nijjoarsstamppot op . 
Eet smoakelek Jaap.K. 
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Bedrijven in en om Woltersum 
 
Al dertig jaar gevestigd in Woltersum 
meubelmakerij Tom Krabbendam. 
En weer ontmoet ik een man die 
fantastisch kan vertellen over zijn beroep. 
Want het zijn niet alleen meubels die er 
gemaakt worden. 
Tom woonde vroeger in Amsterdam, had 
daar een café. In Leiden leerde hij op een 
molen het houtzagersvak. 
Dat had tot gevolg dat hij op zoek ging 
naar houtzaagmolens, die nog in werking 
gesteld moesten worden. Daardoor kwam 
hij in het Noorden terecht, er waren er drie, 
waarvan 
één in Woltersum. 
Natuurlijk moest er woonruimte gezocht 
worden en hij ging op zoek naar een 
boerderij, die hij uiteindelijk vond in 
JipseBourtange. Op het moment dat hij 
ging verhuizen kwam dhr.Dreise met dit 
huis aan. Gelukkig kon hij de boerderij  
weer vlot verkopen. 
 
Dit alles is nu dertig jaar geleden. 
Monumentenzorg vond dat er naast de 
molenaar Dreise ook nog een houtzager bij 
moest.En zo begon Tom met het in 
werkingstellen van de molen als 
houtzaagmolen. 
 
In het begin dacht hij: ik  maak meubels 
van bomen die gekapt zijn en dan 
bewaterd(dat vergt 3 jaar) en daarna 
gedroogd(dat is nog eens 3 jaar). 
Maar moest intussen wel brood op de 
plank komen dus maakte hij van alles. Hij 
is een kei in restaureren en niet alleen in 
hout, maar ook steen en noem mar op. 
Tegenwoordig vormt hij samen met zijn 
zoons een bouwploeg zodat er ook wat 
grotere dingen kunnen worden aangepakt. 
Wilt U een nieuwe trap, Tom zorgt ervoor, 
mooi en afgestemd op de wensen van de 
klant. 
Een nieuwe “oude”voordeur, geen enkel 
probleem 

 
 

Wat opvalt is dat zijn werkplaats er zo 
schoon en opgeruimd uitziet. Alles is 
geordend. 
Zou dat aan Monique liggen? 
 
Monique van Velze, de partner van Tom 
geeft Yoga lessen en zwangerschapsyoga 
Ze komen bij haar uit de hele provincie. 
Maar dat is misschien een goed artikel 
voor de volgende keer. 
 
Het was een leuk gesprek en je merkt dat 
Tom Krabbendam een vakman is, die zijn 
beroep met liefde uitoefent. 
 
O ja na dertig jaar heeft hij eindelijk een 
tafel gemaakt van eigen gezaagde bomen, 
die echt op de oude manier zijn bewaterd 
en gedroogd.. De tafel staat nu te pronken 
bij Frans Pot. 
En zo komen dromen toch echt wel uit. 
 
I.S.. 
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Vuurwerk 
 Mag worden afgestoken op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. 
Uiteraard mag alleen goedgekeurd vuurwerk worden afgestoken. 
Leer uw kinderen om veilig met vuurwerk om te gaan of blijf er zelf bij. 
 
 
 
 

Carbid  
Mag binnen de bebouwde kom alleen met kleine bussen van maximaal 1 liter. 

Buiten de bebouwde kom  mogen bussen tot 60 liter worden gebruikt, 
maar alleen op particulier terrein. Er mag geen gevaar zijn voor mens , dier en milieu. 

Als u binnen de bebouwde kom met grotere bussen wil schieten mag dat alleen met een 
ontheffing van de gemeente.(dhr.Bos: 3028829) 

 
 
 
 

Kerstboom 
De oude kerstbomen kunnen ingeleverd worden bij de gemeente. U ontvangt contant geld. 
Deze betaalt 1 Euro voor iedere boom. Men mag een onbeperkt aantal kerstbomen inleveren. 
De jeugd of een vereniging kan zo dus nog wat bijverdienen. 
Brengen kan op 31 december en op 2 januari tussen 10.00 en 16.00 uur op het dorpsplein in 
Ten Boer. 
(Ze mogen natuurlijk ook gratis op onze brandstapel) 
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Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. 

Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen. 
Iedereen die iets organiseert geeft het door!!! 

Aan: tilproat@kpnplanet.nl. 
Of aan Ingrid Stayen tel: 0503022266 

WANNEER WIE WAT WAAR ???? 

zat 15 dec 20,00 NH kerk projectkoor kerk  

zon 16 dec 13,30 SV Woltersum kaarten+sjoelen dorpshuis als 1e niet voetbalt 

vrij 21 dec 18,00 VVV winterfeest kerkplein  

zat 22 dec 20,00 Witte Brug kerstklaverjassen café  

zat 22 dec 17,00 SV Woltersum kerstdiner jeugd dorpshuis  

ma 24 dec 20,30 NH kerk kerstnachtdienst kerk  

ma 24 dec 22,30 Witte Brug kerstnachtbal café  

di 25 dec 14,30 NH kerk kinderkerstfeest kerk  

zat 29 dec 22,30 Witte Brug eindejaarsdisco café  

ma 31 dec 16,00 Witte Brug geopend café tot 20,00 

di 1 jan 00,00 Dorpsbelangen Brandstapel dorpsplei
n 

afh.v.windsterkte 

di 1 jan 00,30 dorpshuis huismuziek dorpshuis  

di 1 jan 16,00 Witte Brug nieuwjaarsborrel café  

vrij 4 jan 20,00 countrydansclub dansavond dorpshuis  

zon 6 jan 14,00 culturele commissie dichters (Nije) kerk  

zon 6 jan 13,00 SV Woltersum nieuwjaars receptie dorpshuis Euroclub 

zon 6 jan 15,00 SV Woltersum nieuwjaars receptie dorpshuis alle leden 

zon 13 jan 14,00 Witte Brug Edwin de Vries café cabaret 

zat 19 jan 19,30 toneelvereniging uitvoering dorpshuis kaarten fam.Kiel 

zon 3 feb 14,00 culturele commissie Ulteam theatersport kerk  

zat 9 feb 19,30 toneelvereniging uitvoering dorpshuis kaarten fam.Kiel 

zat 16 feb 19,30 toneelvereniging uitvoering dorpshuis kaarten fam.Kiel 

zon 2 mrt 14,00 culturele commissie Kronkels v.Fivelingo kerk  

zon 6 apr 14,00 culturele commissie Erik v.Dort vertelt kerk  

zon 4 mei 14,00 culturele commissie Erik Bulthuis vertelt kerk  + orgelmuziek 

ma 2 juni 14,00 culturele commissie Big Band speelt kerkplein  
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Boeken 
Mocht uw boek er niet tussen liggen, kunnen wij het altijd voor u bestellen. 

Kraamcadeautjes  
Prachtige collectie (exclusieve) kraamcadeaus, bijvoorbeeld van Kaloo en Liliputiens, 

Kindercadeaus 
Kleurrijke collectie voor verschillende leeftijden 

Cadeau-artikelen en kaarten 
Bijvoorbeeld derde- wereld-artikelen van Kinta, zoals schalen en tassen. 

Snoep 
Ouderwetse en nieuwe lekkernijen. Tevens (luxe) thee-/koffieboeketten en 

themaboeketten. 

Wij zijn geopend: 
 

Dinsdag t/m vrijdag 

9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur 

Zaterdag 

9.00-17.00 uur 

 

Hendrik Westerstraat 26b Ten Boer 050-3024646 



Tilproat Woltersum 25e jaargang nummer2 december 2007 

23 

. 
 

De culturele commissie heeft een zestal prachtige kaarten gemaakt van Woltersum. 
Binnenkort worden die deur aan deur verkocht  voor 3.00 euro. 

Dit alles om ook de kas een beetje te spekken en nog meer leuke dingen te organiseren. 
Bij deze dus warm aanbevolen. 
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Ballonnen opblazen 

Ballonnen 
 
Tijdens het zomerkampje werden er ballonnen opgelaten met kaartjes er aan. 
Op deze kaartjes stonden de namen van de “kinderen” van Woltersum . 
Er kwamen een aantal reacties terug uit Duitsland. 
Brieven en foto’s zijn ontvangen uit : Aurich,Nordenham,Bremerhaven en Bad Bederkesa. 
Zelfs een stukje ballon is nog terug gestuurd. 
De grootste afstand was 196 Km, toch landde deze ballon nog op dezelfde vrijdag dat hij hier 
was losgelaten. 
 

 
briefje voor Agnes Hoving (10 jaar) 
 
 
 
 

 

 
Kaartje van Madeleine Vaags (41 jaar) 
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“Nederlandse” brief voor Remco Pot (7 jaar) 

 

 
 

Stukje ballon retour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
kaarten voor Marjan Zeidenrust (20 jaar)
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Dikkema heeft alles in huis 

 
 

NOVALUX 
DIKKEMA 

 
 

H.Westerstraat 17 
Ten Boer 

Telefoon 050 3021498 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
IEDERE DINSDAGMIDDAG 

OP DE MARKT  IN TEN BOER 
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De verdwenen glijbaan.                            
 
Weg was ie ineens:… de glijbaan op het schoolplein. 
Zonder iemand iets te zeggen weggehaald door de gemeente. 
Daar wordt je toch echt verdrietig van vond Lilian uit groep 4. 
Op eigen initiatief schreef zij een briefje naar de burgemeester. 
 

 
 
Tot verbijstering ontving zij onderstaande brief terug van de gemeente. 
Zelfs een volwassene heeft nog moeite met zo’n standaard epistel. 
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Midwinterfair  in Woltersum         

         

 

 

Op vrijdag 21 december is er een 
midwinterfair op het kerkplein.  

De VVV nodigt iedereen van 18.00 uur tot 
21 uur van harte uit om langs te komen. 

Wat kunt u allemaal verwachten? 

Leuke standjes met  onder andere sieraden, 
speelgoed, kerststukjes, kaartjes, kleding 
en hebbedingetjes. 

Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens 
gedacht en zijn er verschillende kraampjes 
met een hapje en een drankje. 

De sportvereniging biedt u een glas 
glühwein aan als dank voor uw bijdrage bij 
o.a. de sponsorloop. 

De sfeervolle midwinterfair  zal muzikaal 
omlijst worden. 

En natuurlijk is er een ………….. (dat 
houden we nog even geheim) 

We rekenen op uw komst! 

Bestuur VVV

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

 

 

Wat er nog wel achteraan kin 

 Morellen op brandewien: Wat mout  der in : Drij pond 
morellen , n Kaan brandewien ,drijenhaalf onze sukker ,n 
stokje piepknail. Hou mout je t doun: De morellen 
wassen,steeltjes der of en goud ofdreugen.Dou ze soamen 
mit t piepknail in n weckfles of zolkswat en gait de 
brandewien   der bie. Zes week op n waarm donker stee 
votzetten. Breng din n kaan wotter an de kook en lõs doar 
de sukker  in op , loat t daails inkoken en din ofkoulen. Din 
bie t aander spul in de weckfles doun en nog ais drij week 
stoan loaten,mor nou op n kolle  duustere plek..Grunnegers? 
n geduldig volkje ! nait din ?     

 Jaap.     
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Er waren eens drie molenaarskinderen 
 
 

 
De Hel van het Noorden                                                Foto:Karel Zwaneveld  met toestemming NRC-Handelsblad 

 

Op maandag 26 november stond op de sportpagina van NRC-Handelsblad een grote foto van 
De Hel van het Noorden op het Eemskanaal. De Fram staat net in het licht van een dubbele 
regenboog. Wie thuis is in de ‘molentaal’ ziet dat de wieken in de rouwstand staan. Want die 
dag werd de laatste van de drie molenaarskinderen, Ienie Evenhuis (1921), in Groningen 
gecremeerd. Samen met haar zus Annie (1917) en haar broer Wilte (1924) bracht ze in de 
jaren twintig en dertig haar jeugd door bij de Fram. 
 

Molenaar Cees Evenhuis en ‘stadse’ Annie Swemle 
 
Annie, Ienie en Wilte waren de kinderen van molenaar Cees Evenhuis (‘het heertje’) en Annie 
Swemle. Als jongste zoon, met drie broers boven zich, had Cees nooit verwacht zijn vader als 
molenaar op te volgen. Maar zijn twee oudste broers Elle en Hendrik gingen naar de stad, als 
onderwijzer en als architect, zijn broer Harmannus stierf, en dus kwam hijzelf toch aan de 
beurt. Molenaar zijn was niet bepaald zijn zelf gekozen roeping, maar wie moest zijn vader 
anders opvolgen? Annie Swemle was een ‘stadse’, uit Utrecht nog wel. Ze was bij de 
onderwijzeressenopleiding in Apeldoorn stevig bevriend geraakt met Siberdien, de jongste 
zus van Cees. Het was liefde op het eerste gezicht. En zo deed Annie in 1915 haar intrede in 
het molenaarshuis. Eerst onder hoede van haar schoonmoeder Geessien, maar al snel als bazin 
van het huishouden. Moeder Geessien en vader Wilte verhuisden naar een huis aan de 
overkant, aan de Kollerijweg.  
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 trouwfoto Cornelus en Annie 
 
 
Jong zijn op de molen 
‘Het was een heerlijk jeugd, op de molen’, vertelt Ienie later. Zwerven door de weilanden, 
springen over de boomstammen in het water, lekker chocolade drinken bij opa en oma aan de 
overkant, met een roeibootje de sloten door, en in de winter lange schaatstochten. En ook een 
heel spannende gebeurtenis: als het hout voor de molen wordt aangevoerd, dan nog met paard 
en wagen. De kleine Wilte brengt als klein jongetje vele uren bij zijn oma door, hangend aan 
haar lange rokken. En later, als het zwembad gebouwd is, natuurlijk vaak het water in. 
In de zomer komen steevast de nichten en neef uit Zeist logeren: Sisy, Jaap en Nanny, de 
kinderen van Siberdien en haar man Simco. Sisy herinnert zich:  

“ Vroeger was dat een hele reis! Eerst met de tram naar Amersfoort, dan met de 
stoomtrein – een boemel over de Veluwe, bij Harderwijk kon je de heidevelden zien. 
Tot we eindelijk in Groningen waren! Daar moeste we dan een stukje lopen naar het 
Eemskanaal, waar de boot  naar Delfzijl lag. Er waren tot Woltersum 6 bruggen die 
opengedraaid werden door de brugwachters die in een huisje woonde boven op de dijk 
langs het Eemskanaal. Bij vrijwel elke brug werd er aangelegd voor passagiers of 
vracht. Zo duurde het tot Woltersum ongeveer een uur. Over de loopplank naar het 
stuk brug dat aan de wal (aan de overkant) vastzat, wachten tot de boot weg was en de 
brug weer dichtgedraaid, en dan erover heen en de dijk afrennen, ’t steile stuk met 
kinderhoofdjes naar de Fram.”  
 

  Anneke Ienie bij boom 
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Moeilijke jaren 
In 1929 verandert de wereld snel. Oma en Opa Evenhuis overlijden snel achter elkaar. Cees 
koopt zijn broers en zusters uit en wordt nu 100% eigenaar van de molen die hij al eerder 
‘Fram’ had genoemd, ofwel ‘Voorwaarts’ naar het schip van de Noorse ontdekkingsreiziger 
Nansen. De economische depressie is overal in de wereld voelbaar, en ook de molen draait 
slecht. Bovendien moet Cees de schulden aan zijn broers en zusters afbetalen. Het helpt als 
Annie’s moeder als betalend logee ook in het huis komt wonen. En voor moeder Annie is het 
extra zwaar: geen gas, dus koken op hout, nauwelijks electriciteit want alle vermogen van de 
electromotor is nodig voor het laten draaien van de molen. Het zijn moeilijke tijden 
 

Wilte-Gesina en kinderen Cornelis   
 
De oorlog 
Maar de opleiding van de kinderen gaat voor alles. Anneke verlaat het huis als eerste, en volgt 
de kweekschool. Ze volgt later stage in Zeist bij haar oom Sim die daar schoolhoofd is, en 
krijgt dan een baan in Utrecht. Ienie volgt  snel en gaat als leerlingverpleegster naar Assen. 
Wilte, de jongste, zit nog op de hbs in Groningen: elke dag met de fiets op en neer. Het is 
inmiddels oorlog, en Wilte moet onderduiken: hij is al 18 jaar en ook in Woltersum lopen een 
paar NSB’ers rond die voortdurend op de loer liggen. Vele dagen en nachten brengt hij door 
in een geïmproviseerde ruimte, tussen de benedenverdieping en de zolder. Zijn slaapplaats is 
zo goed verborgen dat leden van de Landwacht – die eigenlijk best wisten dat hij er was – 
hem bij huiszoekingen niet kunnen vinden. Overdag zwerft hij door de weilanden, liggend in 
het gras, denkend aan een toekomst, als vlieger. 
Eind 1944 wordt de situatie in Utrecht, waar Anneke woont met haar goede vriendin Tiny, zo 
nijpend dat ze besluiten naar Woltersum te gaan. Met de fiets: Anneke’s fiets had nog een 
houten voorband,  Tiny rijdt feitelijk op de velgen. Op 26 december 1944 vertrekken ze. Zes 
weken later, op 2 feburari 1945 bereiken ze na een barre tocht uiteindelijk Woltersum. Ze 
merken dat grote gebieden tussen Groningen en Delfzijl inmiddels met opzet waren 
ondergelopen. De weg tussen Woltersum en Ten Boer stond grotendeels onder water en veel 
Woltersummers waren geëvacueerd. Wie naar Ten Boer wilde moest lieslaarzen aan en liep 
dan door het water met hier en daar wat paadjes van stropakken  de bijna 3 kilometer door de 
drassige grond.  
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Eigen levens, in Utrecht, Groningen en Amsterdam,  
Na de oorlog pakten de drie molenaarskinderen Anneke, Ienie en Wilte hun eigen leven weer 
op. Anneke in Utrecht, Ienie (inmiddels) in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, en 
Wilte naar de vliegersopleiding in Eelde en later naar Amsterdam, als radiotelegrafist bij de 
KLM. Alledrie bleven ze zich sterk verbonden voelen met de molen, ook toe hun vader en 
moeder daar eind jaren vijftig weggingen. Alledrie hadden ze foto’s van de Fram in hun huis. 
Wilte bouwde zelfs een miniatuur-molen voor in zijn tuin in Den Haag. En alledrie waren ze 
trouwe bezoekers van de schoolreünies in Woltersum. 
Samen met zijn (stief)zoon Pam richtte Wilte de Stichting Fram op, met het doel gelden te 
verzamelen voor een grondige restauratie. Zijn zus Anneke en haar vriendin Tiny bleken gulle 
gevers : zij legden de financiële basis voor de restauratie. Zij zouden die overigens niet meer 
meemaken: Anneke overleed in 2001, Tiny en Wilte overleden in 2002. Maar Ienie was wel 
bij de feestelijke start van de restauratie in 2004 en heeft afgelopen zomer nog het resultaat 
gezien. In haar testament heeft ook zij de Stichting gul bedacht.  
 
Fram: met recht een familiemolen 
De molenaarskinderen van toen zijn er niet meer. Maar de molen van hun jeugd is altijd een 
ijkpunt en ontmoetingspunt in hun leven gebleven. Net als voor hun neven en nichten die 
samen met hun kinderen de Fram als hun ‘familiemolen’ beschouwen en hun goede 
jeugdherinneringen daaraan blijven koesteren. 
 
 
Carien Evenhuis 

 

Sinterklaas in Woltersum 
 
O[p 30 november kwam de goede Sint met 
2 ½ Piet ook in Woltersum officieel aan. 
Om 5 voor 10 was hij net binnen en vergat 
daarmee het Woltersums kwartiertje waar 
de schrijver dezes wel op gerekend had. 
 
Eén voor één moesten de kinderen bij de 
Sint komen voor een liedje, een paar 
vriendelijke woorden of een”donderpreek”, 
het blijft een raadsel dat dikke boek van 
sinterklaas 
Eerst Wesley en kornuiten,Denise en 
broertjes, de F-minipupillen o.l.v Marco. 
Sommigen durfden niet, maar het was 
opvallend dat veel kleintjes toch even naar 
Sint kwamen. 
 
Ook Noar samen met Rik, Jordin Merlijn 
en Lilian moesten even zingen voor de Sint 
en de namen dat even wel erg letterlijk. 
Ondertussen begeleidde Sien het geheel 
door zo af en toe een Sinterklaasliedje dan 
wel een kerstliedje op te zetten. 
 

 
 
Klasse Sien ik vond het wel zo leuk als met 
Gert. 
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Nog een aantal kinderen mochten even op 
schoot bij de Sint of een liedje zingen.. 
Alle, nou ja bijna alle, kinderen worden 
verzameld voor de foto met Sint,waarna 
enkele liedjes door bijna het hele dorpshuis 
meegezongen worden. 
Zelfs de stoute paarse piet zingt mee en 
eindelijk wordt er gestrooid. 
 

 
 
De kids worden wat onrustig terwijl 
Horma op schoot van de Sint zit, Louise  
 
 

niet echt wil, maar Sien wel.De schoot 
houdt het en even later klinkt: Zie ginds 
komt de stoomboot, terwijl de paarse piet 
op zijn zitvlak het hele dorpshuis 
doorschuift met achter zich aan bijna alle 
kinderen en beide andere pieten. En als er 
één kindje zich vermaakt heeft was het 
Romy wel 
 

 
 
Na dit treintje komen de rode en de mini 
Piet ook echt los en wordt er wat langzaam 
gejumpt op een kerstliedje. 
Waarna de Sint om 10.55 vertrekt. 
Dag Sinterklaasje. 
 
T.S.. 
 

 



Broen boontje.  
 
 Loeks Köster aargerde zuk. Drij 
bestelfolders over vuurwaark bie post. 
Veur ze in holtkachel belandden, keek e 
nog even, woar onneuzele 
Heubultjebuursters heur dure euro’s aan 
verknapbus-den.,,De fraaist denkbare 
pakketten, met extra buskruit” leesde,,, 
zullen het nieuwe jaar sprookjesachteg 
inluiden.”,,Joa, mooie sprookjes, moak dat 
ons Brammert mor ais wies, t baist trilt al n 
poar week as n rusk ,” motterde Loeks,,, 
heur, doar gaait der weer zo’n nitroatbom, 
Martje, druppel d hond mor gaauw wat 
extroa valerioan deur brokken.”   
                 In t dörp waren n braivenbus 
van TNT en n grieze kontainer van 
fietsmoaker Doantje Kuper d eerste 
vuurwaark-slachtovvers. Doader zetde 
noam der nait bie, mor verdenken ging oet 
noar Wimpie Tolerant. Vlak noa 
Suntermeerten was dij begund zien olde 
veurroaden of te steken. Meester Loeks 
wieze lezzen, binnen indertied nait slim tot 
Wimpies vluchtege hazzens deurdrongen. 
Wat wil je ook mit zo’n hieperdepieper!  
 

 
 
               t Was op n moandagmörn, begun 
december acht joar leden, mor Loeks zag t 
nog zo veur zuk. ,,Mien pa et vuurwaark”, 
ruip Wimpie parmanteg deur t lokoal. ,, 
Hhet ”, verbeterde Loeks, zoas dat 
gewoonte is bie meesters,,, messchain was 
t wel goud veur dien pa, dat e wat buskruut 
eten  dee, wer e wat aktiever, mor doe most 
t zo zeggen: Mien pa hhhet vuurwaark, 
hhhhet.” Wimpies flaporen wapperden dou 
al veur sieroad aan  kop:,, Et, et binnen 

striekers meester!”,,Ho”, ruip meester, dou 
d aander kinder weureg werden,,, 
vuurwaark, tot aan kerstvekantsie tou, wil 
k hier t woord vuurwaark nait heuren en 
knup dit in joen oren, ik paas der veur joe 
noa nijjoar schrieven te leren mit  links, 
drij vingers of n stompke. Wimpie dien pa 
ken beter broene bonen eten. Voed-zoam 
en knaleffecten op koop tou.” 
 

 
 
                     Dou mos elk aan zien rekentoak 
begunnen. ,, Zweep der-over,”dochde Loeks bie 
zukzulf,,, t is noa elk weekend t zulfde laid, drok, 
drok, drok, veul lewaai en gain wol.” 
 Dij aigenste noamedag von hai n zwoare 
envelop maank post. n Projekt van t 
Haltbero mit de slagzin:,,t Is n rund, die 
met vuur-werk stunt.” Kwoad wol e t peket 
bie old pepier mietern, want hai haar 
kinder ja verboden t woord nog in mond te 
nemen, mor deur t  ainvoudeg riemselke 
van rund en stunt, veranderde Loeks van 
gedachten. Kinder zollen bie toal  mor ais 
aan t riemen sloagen over gevoaren van dat 
brut.   
               Nou dat het hom doudestieds 
speten! t Riemke van Wim-pie Tolerant, 
hai zol t ook nait wezen, kreeg bie t 
veurlezen dervan n stoande ovoatsie van 
zien klasgenoten. Slim tegen t zere bain 
van Loeks leesde t jong mit n laag van oor 
tot oor: ,,Ons meester wil  t woord 
vuurwerk niet graag euren, wij zellen om 
dus maar in elk oor n strieker 
pleuren!”Meester luit laagbui mit n zoer 
gezicht over zuk hingoan. 
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                 Dou e noa schoultied thoes, 
nogaal toesterg, kraant deurbloaderde, vol 
zien oog op n vedde kop:,,Vuurwerkbom 
in Vinkhuizen vernielt in een klap vier 
auto’s.” Dat kalmeerde hom. Hierbie 
vergeleken was t gepief, paf, poef  van dij 
hounderscheten in Heubultjeburen n störm 
in n vingerhoudje wotter. Zien bokke-
proek verswon en aanderdoags fietsde 
meester Köster flaaitend en wel noar 
schoul. Drij doagen nog en den wenkde 

hom n welver-dainde kerstvekansie. 
Schaandegenog ree e stoef veur t 
schoulhek over de schaarven van n 
verdwoald bierfleske. Opzet of gain opzet, 
zien achterbaand knalde hou den ook as n 
kerbidbus…. 
En dou bewees Wimpie Tolerant, dat zien 
oren toch nait haildaal veur sieroad aan 
kop zaten. ,,Hheur”, zee e tegen zien 
kamme-roadjes,,, doar komt n broene 
boneneter aan !” 
 
                              Nou is t 2007 en acht 
joar loater. Mit daank aan meester Loeks 
Köster beheerst Wimpie Tolerant de Hhh 
zunder hoapern, mor dat onmoateg geknal 
mit vuurwaark het Loeks hom nooit 
ofleren kend, integendail, t is deur de 
joaren hin allain mor aarger worden. 
 
                                                                                   
Luuk Houwing 
 
      
Naittegenstoande  t bovenstoande, wensen 
Aly en Luuk Houwing joe bie dizzent n 
goud 2008. 

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

Toen er nog echte winters waren in Woltersum 
 

 
uit het archief van C.Evenhuis 
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Vanuit school 
 
De afgelopen periode is er op school het 
een en ander gebeurd. Zo zijn we met de 
onderbouw naar het natuurmuseum in 
Groningen geweest en we zijn met z’n 
allen naar de vogeltentoonstelling in het 
dorpshuis geweest. 
In oktober vertelde juf Hendrina, dat ze 
zwanger is van haar tweede kindje. 
Vreugdevol nieuws. 
Nu zijn we alweer bijna aan het eind van 
het jaar 2007. De school is inmiddels in 
kerstsfeer gebracht en we zijn druk bezig 
met het voorbereiden van verschillende 
activiteiten. 
Woensdag 19 december gaan we 
kerststukjes maken met alle kinderen. Dat 

is altijd heel gezellig en het resultaat is 
geweldig. Deze stukjes versieren dan 
donderdagavond de tafels tijdens het 
kerstdiner. Het kerstdiner is altijd van 
17.00 uur tot 19.00 uur. De kinderen 
komen dan in hun mooiste kleren naar 
school en de ouders zorgen voor een 
uitgebreid buffet.  
We zijn, evenals het voorgaande jaar ook 
nu weer met 56 kinderen.  
Vrijdagmiddag 20 december sluiten we de 
schooldeuren om 12.00 uur. Dan hebben 
we kerstvakantie. Maandag 7 januari 2008 
beginnen we weer. 
 
We wensen u allen fijne kerstdagen toe en 
een goed en gezond 2008.
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Gastouder worden iets voor U? 
 
Heeft u een warm hart voor kinderen en u 
geniet van kinderen bij u thuis? 
Dan is thuisopvang bieden als gastouder, 
werk dat bij uw belangstelling en interesse 
past. 
U zorgt graag voor een gezellige en veilige 
omgeving waar kinderen welkom 
zijn.Vanwege uw ervaring in het werken 
met kinderen of kindgerichte opleiding 
weet u wat kinderen nodig hebben om zich 
prettig en veilig te voelen. 
Deze kleinschalige vorm van kinderopvang 
is uitstekend te combineren met de zorg 
voor de eigen kinderen uit het gezin. 

 
U heeft letterlijk werk aan huis, vrij en 
zelfstandig en u verdient € 4 per kind per 
uur. 
 
Voor informatie neemt u contact op met 
het Gastouderbureau Kids2B: tel.050 
3010071 of www.kids2b.nl  
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VERENIGINGEN 
 
In iedere dorpskrant plaatsen we een 
overzicht van actieve verengingen in ons 
dorp. Uit ruimtebesparend oogpunt hebben 
wij ervoor gekozen alleen de naam (en het 
telefoonnummer) van de secretaris en het 
(eventuele) emailadres van iedere 
vereniging te plaatsen. 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te 
Woltersum (50-3022266) of mailen naar 
tilproat@kpnplanet.nl 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secretaris:H.Wassing          050 - 3022807 
E-mail : 
dorpsbelangen.woltersum@kpnplanet.nl  
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: S.Lubberts          050 –3023500 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: J.Huizinga         050 – 3021390 
Wedstrijd-Secretaris:  
F.van Dijk                           050 – 3023393 
E-mail: bestuur@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secretaris: 
S.Steenhuis-Hoving            050 – 3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: S.Lubberts         050 – 3023500 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: T.Huizinga        050 - 3023989 
 
Stichting peuterspeelzalen 
Gemeente Ten Boer 
Adm. A. van den Enden        050-3021432 
E-mail: www.peuterspeelzalen-tenboer.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: M.Roelvink       050 – 3024082 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris:J. Klinkhamer       050-3024797 
 

 
Begrafenisvereniging 
Secretaris: 
I.Dost-Hamminga                050 – 3023234 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: E. De Boer         050 – 3021913 
 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: J Everts-Fluks          050 – 3021416 
 
Vogelvereniging “De Kardinaal” 
Secretaris: G.H.Woltjer 
 
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 
 
Jeugdsoos “De Kar” 
Sec.: S.Bothof (invaller)      050 – 3024112 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink       050 – 3024082 
 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink               050 – 3094547 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: E.Kiewiet           050 – 3021138 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Secretaris: M.Steijvers         050 – 3024253 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’ 
Secretaris: 
T.van Dijk – Rillema           050 – 3023021 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: I.Dost.                 050 - 3023234 




