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Kopijsluiting: 
vrijdag 

11 december 2009 
 
 

Hallo Woltersummers, 
Wat een heerlijke zomer hebben we 

gehad.Ik hoop dat iedereen er net 

zo van genoten heeft als wij. 

We beginnen nu dus met frisse 

moed met een nieuwe krant. 

Helaas kan Jaap Kiel hier niet meer 

aan meewerken.Het is voor de 

redactie moeilijk om hier de juiste 

woorden voor te vinden. We 

wensen hem en Aaf alle sterkte toe. 

Ook Jan Engel die onze krant 

jarenlang zo trouw bezorgde moet 

wegens ziekte afhaken.We hopen 

dat hij met een goede behandeling 

weer kan genezen. Ook hem en 

Frouk wensen we heel veel sterkte. 

Er zijn weer wat leuke ideeën 

gekomen, b.v.de burendag. 

In de krant wat meer informatie 

hierover. Met deze nieuwe impulsen 

zijn we uiteraard heel erg blij. 

Nieuwe rubrieken zijn er nu ook, 

zoals mien toentje, en Tilproat 

schoeft aan bie.Deze zijn door 

Carolien ingebracht.Geweldig om 

frisse ideeën te mogen ontvangen. 

Vergeet dus niet om nieuwe ideeën 

aan te dragen, we staan er open 

voor.            Groetjes,  Ingrid Stayen. 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
  
Dag allemaal, 

 

Jullie bestuur heeft in de 

zomerperiode niet 1 x vergaderd. 

Wetende dat de speelpleingroep 

haar ingeslagen weg met ferme 

stappen loopt, de zomerkampclub 

het thema bekend had gemaakt in 

de vorige dorpskrant en de 

gemeente Groningen wat 

voortvarender te werk gaat als 't om 

groenonderhoud gaat. Zelfs 

Eemskanaal n.z. is”aangepakt”. Er 

moet wel wat te bespreken zijn, 

natuurlijk! 

 

Maar helemaal niks gebeurd er ook 

weer niet. Gehoord van de moedige 

Trijnie Valk, die een inbreker 

verjoeg? Klasse!!! 

 
 

 

Verder zijn we bij een 

voorlichtingsbijeenkomst geweest 

over openbare verlichting. 

Gemeenten betalen zich suf aan 

electriek. Het was wel boeiend en 

de boodschap is dat er 

energiezuinigere lampen gebruikt 

gaan worden (LED) en geleidelijk 

worden er onderhoudsvrije 

lantaarnpalen geplaatst. Ik meen dat 

er in Woltersum volgend jaar een 

aantal vervangen gaat worden. 

 

Ik heb de nieuwe burgemeester, 

Andre van de Nadort, een hand 

gegeven en gezegd dat ik hoopte op 

een op een goede samenwerking 

met Woltersum. Natuurlijk heb ik 

Annet van der Hoek bedankt voor 

haar inzet. 

  

De vervolgcursus A.E.D. zal 

plaatsvinden op 24 en 25 

september. 

 

Verder wil ik kwijt dat er onnodig 

veel blikjes en plastik flesjes op het 

dorpsveld liggen. Ik wil onze (?) 

jeugd oproepen na het aangenaam 

verpozen, niet de rest van het dorp 

te laten de schillen en de dozen ( 

ofwel: RUIM JE TROEP OP!!!) Spreek 

elkaar er ook op aan! 

Lieve dorpsgenoten, tot zover jullie 

voorzitter. Groet, Lenneke Brik. 
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Nieuwe Bewoners. 

 

Bouwerschapweg 41, was deze 

keer het adres. Daar wonen Cliff 

Mosselman en Marleen van 

Eekeren, met hun kinderen 

Kelvin 14 jaar en Kelly 10 jaar. 

Nog 2 andere bewoners 

nl.American Bulldogs vullen het 

huis. 

 

Bij binnenkomst waande ik mij in 

zo’n lifestyle winkeltje, wat een 

leuke dingen stonden daar 

allemaal. 

Dat bleek ook wel te kloppen 

want Cliff is timmerman, zegt ie, 

maar dan wel een hele speciale. 

Alle meubelen die er staan heeft 

hij zelf gemaakt. Hij is dus 

eigenaar van het bedrijf Country 

Lifestyle Yellostone. 

Hij is echt van alle markten thuis, 

ooit was hij kroegbaas aan het 

Schuitendiep,had een eetcafé in 

Engelbert en is ook nog eens 

uitbener geweest. 

Dus kortom een veelzijdig 

man.Momenteel is zijn werk zijn 

grootste hobby. 

Verder houdt hij van motorrijden 

en Amerikaanse auto’s. 

Wil je meer weten over zijn 

bedrijf kijk dan 

op:www.yellowstonetables.tk 

 

Marleen houdt zich voornamelijk 

bezig met huis en inrichting.Is 

altijd op zoek naar leuke dingen 

die het allemaal nog fraaier 

maken. 

De reden dat ze in Woltersum 

zijn komen wonen is dat ze graag 

vrij wilde wonen. Ze werden 

getipt door Cor Kuiper over dit 

huis. Na 4 maanden verbouwen 

is het eindelijk naar hun zin. 

De kinderen vinden het ook leuk 

in Woltersum. Kevin voetbalt 

hier. Kelly is ook dol op voetbal 

en op gitaarspelen. Daar heeft ze 

les in. 

 Het was een heel gezellig 

interview              I.S..  
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Alle kunstenaars uit Woltersum doen hieraan mee. 

Ga ook een kijken, of doe de fietsroute.  
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En, bent u er geweest? Op 5 juni j.l. in de tent op het sportveld bij de 

optredens van Mooi Wark en Hail Gewoon. Wij waren er wel en hebben 
genoten. 

 

 
 

Na vele maanden van voorbereidingen was het dan eindelijk zover. Op 
dinsdag 2 juni werd de tent geplaatst. Vanaf woensdag zijn we met een 

aantal vrijwilligers bezig geweest om de tent klaar te maken voor het 
feestweekeinde van 5, 6 en 7 juni. Dezelfde avond kwam ook de eerste 

biertap van Gmünd. Gelukkig waren de tentbouwers nog aanwezig, anders 
hadden we de wagen nooit de tent in gekregen, want de deur was te laag 

of de wagen te hoog. Op woensdag en donderdag werden ook alle andere 
spullen geleverd zoals de w.c.’s, tapwagen, generatoren, kassawagen, 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 2 december 2009 
 

22 

 
 
 

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 2 december2009 
 

23 

snackwagen, verlichting, hekken en nog veel meer. Vrijdagochtend werd 

het podium gebouwd en tegen 4 uur kwam de grote vrachtwagen van 
Mooi Wark de straat in rijden. Deze kon natuurlijk nooit het sportveld op 

rijden, dus moest de wagen voor het dorpshuis gelost worden en moesten 

we alle  spullen naar de tent brengen. Alles was verpakt in kasten en daar 
zaten  wieltjes onder. Dus alle spullen konden we rollen. Gelukkig kregen 

we veel hulp van de jeugd uit ons dorp. Binnen een uur was de wagen 
leeg en kon het decor en de muziek opgebouwd worden. Tegen 20.00 uur 

was de crew van Mooi Wark hiermee klaar. 
De bandleden van Hail Gewoon waren ondertussen ook gearriveerd. Hun 

onderkomen was in de wagen van de ijsbaan. Jeugdhonk de Kar was 
gereserveerd voor de bandleden en crew van Mooi Wark.  

 
Om half negen was de tent open en kon het feest beginnen. Eerst was er 

een optreden van Hail Gewoon. Zij speelden van 21.30 tot 22.30 uur. 
Daarna was er een half uur pauze en vervolgens kon het grote feest 

beginnen. En feest was het. Zoals het hoort bij Mooi Wark werd er 
veelvuldig met bier gegooid. Een mooi gezicht, al die bierdruppels tegen 

het licht, vooral als je van een afstand stond toe te kijken. Na de pauze 

werden er twee dames uit het publiek gevraagd om te assisteren. Gerda 
en Denise waren hiervoor in en zij betraden het podium. Zij werden 

meegenomen om zich te verkleden en daarna werden ze gepresenteerd 
als: “De Mooi Wark Snollen”. Ja, je moet wat overhebben voor een t-shirt 

van Mooi Wark. 
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Mooi Wark speelde 2 x 45 minuten, daarna nog een toegift en toen was 
het alweer afgelopen. Het publiek werd na een tijdje door de beveiliging 
de tent uitgewerkt en daarna kon voor ons het opruimen beginnen, want 
zaterdagochtend moest de tent leeg zijn voor de reünie van de 
sportvereniging. Ook het podium werd ’s ochtends om 6.00 uur nog 
afgebroken. Helaas hadden de podiumbouwers de deuren van de tent 
gesloten, zodat SVW de volgende ochtend een natte en naar bier 
stinkende tent kreeg opgeleverd. Gelukkig was het mooi weer en was de 
vloer redelijk snel droog. 
 

 
 
We geloven dat we er niet ver naast zitten als we zeggen dat het voor 
iedereen een geslaagde avond is geweest. Voor ons in elk geval wel en 
daarom willen we het volgend jaar een herhaling. Alleen gaan we dan niet 
één avond vullen, maar een heel weekeinde. We zijn bezig met een 
programma voor vrijdag, zaterdag en zondag en wel op 4, 5 en 6 juni 
2010. 
We hebben al een paar artiesten vastgelegd en hebben nog een optie op 
een paar anderen. Zodra het programma vaststaat, zullen wij u hierover 
berichten. 
Omdat het trainingsveld moeilijk te bereiken is voor vrachtwagens hebben 
we gezocht naar een andere locatie. Deze hebben we gevonden in het 
weiland van de familie Lalkens naast de laan naar hun woning.  
 
Langs deze weg willen wij alle mensen die ons op de één of andere manier 
geholpen hebben heel hartelijk bedanken.    

 Stichting Woltpop  
      (Henk, Addie, Irene, Kees en Sien) 
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WANNEER WIE WAT WAAR ???? 
12-sep KAT kunst expositie Wittewierum 19.00 uur 
13-sep KAT kunst expositie Wittewierum 19.00 uur 
19-sep Witte Brug vrij klaverjassen café 20.00 uur 
19-sep KAT kunst expositie Wittewierum 19.00 uur 
20-sep KAT kunst expositie Wittewierum 19.00 uur 
26-sep MCG dames Burendag molen 17.00 uur 
26-sep Witte Brug Back to the 70/80/90 café 22.30 uur 

4-okt Witte Brug Edwin de Vries café 13.30 uur 
4-okt CIE Gerard v.Rhenen(Haydn orgel/pianoforte) kerk 14.30 uur 

17-okt Witte Brug vrij klaverjassen café 20.00 uur 
24-okt Witte Brug Disco met thema café 22.30 uur 
31-okt Witte Brug Besloten feest café   
1-nov CIE Annemarieke Koekoek (Iers/Keltisch) kerk 14.30 uur 

21-nov Witte Brug vrij klaverjassen café 20.00 uur 
28-nov Witte Brug Karaoke/disco+fotoshots (slotfeest Jack) café 22.30 uur 
29-nov Witte Brug Laatste dag van Jack als uitbater café   
4-dec Witte Brug Openingsfeest met live muziek café 17.00 uur 

19-dec Witte Brug kerst klaverjassen café 20.00 uur 
24-dec Witte Brug Kerstnachtbal café 22.30 uur 
25-dec Witte Brug 1e Kerstdag gesloten café   
26-dec Witte Brug Diner Dansant café   
31-dec Witte Brug open tot 19.00 uur café   

1-jan Witte Brug Nieuwjaarsdisco  café 00.30 uur 
6-feb CIE Bond tegen Harries kerk 14.30 uur 
4-jun Woltpop Concertweekend Lalkens 4+5+6 juni  

 
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 

 

ALLEMAAL     BEESTJES 
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Bedrijven in en om Woltersum. 
Mijn nieuwsgierigheid naar wat een 

loonbedrijf nu precies is, bracht mij 

naar de familie van der Laan. 

Daar hoopte ik meer te weten te 

komen over alles wat met zo’n 

bedrijf te maken heeft. En dat was 

een goede keuze. Ete is met hart en 

ziel gebonden aan zijn bedrijf.Hij 

vertelt er ook uitgebreid over. 

 

Van oorsprong is het een 

akkerbedrijf,door zijn vader eerst 

gepacht en later gekocht. Sinds 

1990 is het een zelfstandig bedrijf. 

Het beslaat 52ha. land waar granen 

en bieten worden verbouwd. 

Dat gebeurt nog steeds. Ete zelf 

heeft na zijn opleiding eerst 7 jaar 

bij een ander loonbedrijf gewerkt en 

daar enorm veel ervaring opgedaan, 

ondertussen bleef hij zijn vader 

natuurlijk helpen. Want Ete zou met 

het bedrijf verder gaan, dat wist hij 

al heel jong, zoals nu zoon Tabe al 

weet dat hij ermee verder wil. 

In 2002 kocht Ete het bedrijf van zijn 

vader. 

Maar wat doet het bedrijf verder 

dan? 

 Het woord Loonbedrijf zegt het al, 

je werkt voor anderen.Alleen van de 

akkerbouw kun je niet echt leven, 

dus doe je meer dingen.  

Ete is gespecialiseerd in het 

aanleggen van sportvelden, dit in 

samenwerking met een 

hoveniersbedrijf. 

Niet alleen in Groningen, maar ook 

Friesland, Drente en zelfs de NO-

polder. 

Dan gaat hij met zijn trekker en 

kilverbak met laser op pad. Hij heeft 

met deze specialisatie een hele 

goede reputatie opgebouwd. 

 

 
 

Voor de veehouderij wordt gras 

ingekuild.Maar het bedrijf is breed 

georiënteerd, grondverzet, riolering, 

kabels leggen, ‘herinrichting 

werkzaamheden het is heel erg 

veel.Ete heeft het bijzonder druk, 

zelfs soms te druk. 

Er is één man in vaste dienst en 

verder maakt hij gebruik van losse 

krachten. 

 

Voor particulieren doet hij nog 

tuinaanleg en kleine”dingen. 

 

Ik vond het een bijzonder leuk 

gesprek en heb zeker weer wat 

bijgeleerd.                                I.S. 
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Op 26 september a.s. is er een burendag. 

 

 

 

Het initiatief hiervoor werd genomen door Maaike, Carolien en Gerrie. 

Het was even afwachten of ze subsidie zouden krijgen, maar dat is gelukt. 

De bedoeling is dat er het volgende gedaan wordt:  

een gezamenlijke maaltijd op het eilandje bij de molen voor alle 

dorpsbewoners, waarbij ieder die dat wil iets(zelfgemaakt) te 

eten/drinken mee mag brengen, maar voor de basis maaltijd wordt 

gezorgd. 

De molen draait die middag ook. 

Er zal ook een film vertoond worden. 

Alle leuke inbreng is welkom. 

Er is al een idee om bij de molen pannenkoeken te bakken. 

 

Noteer deze datum dus in je agenda:26 september van 17-20 uur! 

 

Doe je mee? 

Meld je dan bij : Maaike v.d.Werf, 

        K.de Boerweg 34 

        Tel: 050 3024665 

        Mob: 06 44118517 

        E.mail: vanderwerfsparreboom@hotmail.com 
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Big Band 
 
Wat een feestje! Bigband in 

Woltersum, het kerkplein de locatie, 

een sfeertje om t e zoenen. 

De weergoden waren ons goed 

gezind, want ondanks een wat 

donkere lucht bleef het droog. 

 
Er was wat minder publiek, omdat het 

samenviel met het 90 jarig bestaan van de 

sportvereniging. Maar wat een heerlijke 

muziek, de Bigband  staat onder leiding 

van Steven Sluiter, die met minieme 

gebaren zijn Band dirigeerde. 

Het repertoire is breed en het aanwezige 

publiek genoot zichtbaar en hoorbaar van 

alles. Van mij mogen ze beslist nog eens 

terugkomen. 

De gevulde eieren van Klaske en de 

taarten en de lekkere bowl gaven nog 

even dat extra stukje gezelligheid. 

Voor de aanwezigen had het best 

nog langer mogen duren, dit was 

sfeer een schot in de roos van onze 

culturele commissie. 
 
I,S.  

Törf 

 

Het is 5 september en het is tijd 

voor de opening van het culturele 

seizoen van de kerk van Woltersum. 

De Groningse groep Törf zal 

vanavond de spits afbijten. 

 

Vol verwachting fiets ik vijf voor 

acht richting kerk en zie in de 

Hoofdweg al enkele auto’s staan, 

een goed teken. De parkeerplaats 

van de kerk is helemaal vol en als ik 

de kerk binnenkom zijn de banken 

goed bezet en is er een gezellig 

geroezemoes te horen. 

 

Wij van de culturele commissie 

kijken elkaar stralend aan, zo willen 

we het graag zien. 

 

Zodra de kerkklok acht keer slaat 

komt de zeskoppige band binnen en 

begint aan hun prachtige optreden. 

Het enthousiasme straalt ervan af 

en menig een wiegt in het ritme van 

de muziek mee. Henk Scholte, de 

zanger, verteld voor elk nummer 

hoe het is ontstaan en dit maakt het 

optreden extra levendig.  

 

Ze spelen veel nieuwe nummers van 

hun net uitgebrachte CD ‘Schoon 

van de wind’, en ze hebben 

Woltersum uitgekozen als eerste 

verkoopadres. Maar ook oude 

nummers passeren de revue en op 

een lied zong zelfs menig een mee. 
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Er worden vele instrumenten ten 

gehore gebracht waaronder 

accordeon, viool en doedelzaak. 

 

De muziek varieert van ingetogen 

tot vrolijk, van dronkenmanliederen 

tot slaapliedje, er worden zomerse 

taferelen over spreeuwen in de 

kersenboom tot winterse 

sprookjeslandschappen vol sneeuw 

bezongen. 

 

In de pauze brand de vuurkorf  en 

de culturele commissie heeft  in het 

Voorhof de koffie, thee, bowl en 

wijn klaar staan. 

 

De serene sfeer van de kerk, de 

intredende duisternis buiten en de 

prachtige muziek maakten dit 

optreden onvergetelijk en ik hoop 

dat Törf ons dorp nog een keer met 

een optreden zal verblijden. 

 

Inge Ruigendijk 
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AED  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥   Defibrillator   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥  AED 

 

De defibrillator hangt bij Janny Hulshof, hoofdweg 16 

Coördinator is Danny Roelvink, hoofdweg 12.tel.050-3024082 of 06 54962470. 

We hebben in totaal 28 vrijwilligers, die in staat zijn de AED te bedienen. 

Hieronder volgen hun namen en telefoonnummers. 

BEWAAR DEZE LIJST OP EEN ZICHTBARE PLEK ZODAT U HEM IN 

GEVAL VAN NOOD ALTIJD BIJ DE HAND HEBT. 

naam telefoon mobiel 

Danny Roelvink 3024082 0654962470 

Erik Kiewiet 3821138   

Freddie Bosman 3022433   

Gerard Kiel 3021543   

Gerda Nienhuis    

Hedde Oort  0629265944 

Hemma Ruben 8517982   

Ingrid Stayen 3022266 0620948357 

Jacob Keizer 3024797   

Janet Klinkhamer 3024797   

Jos Meijers 5779088   

José Wesgteneng 3021880   

Lenneke Brik 3023277   

Linda Everts 5798133   

Lisa Sportel 5779088   

Madeleine Vaags 3024922   

Marjan Roelvink 3024082   

Max Maas 3022837 0653348717 

Mieke Steijvers 3024253   

Mieke Viel    

Moniqwue Protzman 3021117   

Mw.Bralts 3022535   

Peter Everts 5798133   

Petra v. Dijk 3023393   

Robert Smit 3021581   

Ronald Weusten  0641855593 

Saskia Bothof 3024204   
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ZOMERKAMPJE 

 

Het was de veertiende van augustus 

en het krioelde er alsof het een 

mierenhoop was.Er was een hele 

zwerm neer gestreken op het veld 

naast de molen Fram, voor de 

molenaar is het te hopen dat het 

geen houtwormen zijn, dacht ik nog. 

Dit zijn maar een paar 

spreekwoordelijke gezegden die 

over het thema van het dit jaar 

gehouden zomerkampje gaan.Het 

thema was”kleine beestenboel” in 

Woltersum.En naar mijn bescheiden 

mening hebben de kinderen zich te 

goed gedaan als bijen aan honing. 

Maar laat ik vertellen wat we 

allemaal hebben beleefd in data 

weekend op het kampje. 

 

 
 

Sinds een paar jaar is er een echte 

opening van het kampje waar één 

van de begeleiding uit de doeken 

doet wat het thema is en wat we 

gaan doen.Dit jaar ging het over alle 

kleine onderkruipsels en andere 

enge dieren, die het dierenrijk rijk is, 

spinnen muggen,libelles maar ook 

de vlinders,torretjes en slakken. 

Zonder hulp van alle mensen die 

zich bereidwillig hebben aangemald 

om te helpen met begeleiden bij 

verschillende activiteiten zou het 

niet gelukt zijn om alle activiteiten 

tot een succes te maken.Daarvoor 

alle dank. 

 

 
 

Het weer was geweldig en er kon 

naar hartelust buiten de tent 

gewerkt worden als bezige bijen aan 

de libellen, de vlinders en de 

pompoenen beestjes.De fantasie 

van de kinderen was groot.Hierdoor 

zijn er vele nieuwe soorten libellen 

en vlinders gecreëerd in het 

Woltersumse. 

Na de lunch werden de kinderen 

verdeeld in groepjes en was er een 

voel, ruik en proef speurtocht.Er 

werd volop aan kleine beestjes 

gevoeld, met blinddoek om en aan 

derrie gevoeld en of geroken.Maar 

ook wat zit er in deze boom en wie 

is deze enge man werd gesteld.De 

kinderen die nog even moesten 

wachten tot zij ook de speurtocht 

konden gaan volgen gingen naar 

hartelust hameren en spijkeren op 

het veldje alwaar ze een hut voor 
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hun groepje konden maken.Het leek 

wel of de boktor op het veld was 

komen wonen en er lekker op los 

tikte.Er was zelfs een kind dat liever 

aan het hameren was  dan de 

speurtocht ging doen.En dat mag 

tijdens het kampje.Het bouwen van 

de hutten ging onder leiding vaneen 

aantal zeer ervaren timmermannen 

en timmervrouw. 

 

 
 

De grote verrassing van het kampje 

was de vertoning van de filmËrik en 

het kleine insectenboek”.Daar werd 

met gespannen gezichtjes naar 

gekeken in de tent.Daarna was het 

broodjes bakken en kon er gekozen 

worden tussen deeg met of zonder 

pizzakruiden.Zelfs de ouder en 

begeleiders vonden het lekker 

brood. 

Op een bepaald moment was er 

bijna geen kind meer bij het vuur, 

maar waren alleen nog volwassen 

vuurvliegjes die broodjes bakten. 

De avond werd traditie getrouw 

afgesloten met een fakkeloptocht 

en onderweg een ijsje bij Café de 

Witte Brug, daarna broodjes voor 

degene die slapen blijven. 

 
 

‘s-Ochtends  was het menigeen 

weer Te vroeg op en met de Arriva 

bus naar de insectenwereld in 

Leens.Ondanks dat menig kind er al 

was geweest werd er met rode 

oortjes geluisterd naar de uitleg. Als  

een rups stonden de kinderen in een 

rij om, aan de voorgehouden 

beestjes te mogen voelen en of 

aaien.Toen de slang aangeraakt 

mocht worden waren er ook stoere 

begeleiders die zich dat lieten 

welgevallen.Best zwaar en koud zo’n 

fietsband en errug spannend.. 

Na de lunch konden we een gipsen 

schildpas verven en was er een 

theatervoorstelling over een 

stinkdier. 
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Het moraal van het verhaal was: 

wees jezelf,respecteer anderen, 

iedereen heeft leuke en minder 

leuke kanten.Ja ja kleine beestjes 

hebben grote voornemens. 

Terug in Woltersum hadden vele 

vrijwillige helpende handen de 

voorbereidingen gemaakt voor het 

bakken van pizza’s.Het is heel 

simpel en ik doe het thuis ook vaak 

zo werd er gezegd.Het was erg 

lekker en na een paar pizza’s waren 

de kinderen voldaan. 

 

 
 

Het was nog steeds prachtig weer 

en in alle rust kon het kampje 

worden afgebroken.Alle kinderen 

zijn inmiddels opgehaald, de hutten 

zijn weg en de kabelbaan 

afgebroken.Als dit stukje ter perse 

is, dan heeft de leiding geëvalueerd 

en gaan we na een rustperiode weer 

opzoek naar een nieuw leuk thema. 

Dan is het inmiddels 2010 en 

beginnen in het voorjaar met de 

voorbereidingen vaan een nieuw 

zomerkampje. 

Tot dan.         Madeleine Vaags. 
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5 / 6 / 7 juni 2009, dagen om nooit meer te vergeten..... 

 

S.V. Woltersum.....1919 – 2009..... 90-jarig jubileum..... 

Wat een fantastisch feest, wat een 

sfeer, wat een clubliefde, wat een 

dag! Zonder ook maar één wanklank 

te hebben gehoord, is er door het 

bestuur, de jubileumcommissie en 

vele vrijwilligers een feest neergezet 

om nooit meer te vergeten. 

Vele leden, ex-leden en supporters 

hebben dankbaar gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid die hun 

geboden is om gezamenlijk na tien 

jaar weer even bij te kletsen en alle 

verhalen en anekdotes weer op te 

halen. Na een oorverdovend 

optreden van 'Mooi Wark' op 

vrijdagavond, begon de volgende 

morgen al met een prachtig spel 

voor de jeugd. En gezien de rode 

koppies, hebben de kinderen het erg 

naar de zin gehad, terwijl alle 

kinderen zich 's middags bovendien 

nog eens konden uitleven op het 

springkussen. Veel kinderen 

kwamen er door hun uitbundig 

enthousiasme niet meer van af, als 

ware het hun eigen 'huisje'. 

Vanaf 13.00 uur kon er door de 

reüniegasten worden 'ingescheept', 

maar de eerste gasten dienden zich 

reeds een uur van te voren aan. Na 

eerst geluisterd te hebben naar wat 

speeches van genodigden, was er 's 

middags en 's avonds alle 

gelegenheid om met elkaar van 

gedachten te wisselen en de 

prachtige verhalen van vroeger de 

revue nog eens te laten passeren. 

Aan het eind van de middag konden 

we met z'n allen genieten van een 

zéér verzorgde, voedzame maaltijd. 

Na nog wat kasversterkende 

aktiviteiten kon het feest losbarsten 

en konden de beentjes van de vloer 

op de fraaie klanken van de 

'Different Showband'. Tot diep in de 

nacht werd het unieke feest 

voortgezet in een geweldige sfeer, 

zonder ook maar één enkele 

buitensporigheid. 

Zondag werd het weekend 

afgesloten met een spectaculaire 

zeskamp, waarbij vooral de 

gezelligheid het hoofddoel was, 

maar in werkelijkheid werd er wel 

nog even gestreden voorde 'titel'. 

Er zijn vele maanden, dagen, uren in 

de organisatie gestopt, mar als het 

feest zo'n verloop heeft, zoals het 

heeft gehad, kan iedereen 

enthousiast zijn. Maar één ding: 

zonder alle zelfwerkzaamheid van 

het bestuur en de 

jubileumcommissie, willen we niet 

nalaten speciaal een woord van 

dank uit te spreken aan alle 

vrijwilligers, die, op welke wijze dan 

ook, hebben meegeholpen aan het 

feest zoals het geworden is. We 

kunnen alleen maar tevredenheid 

tonen door te zeggen: IEDEREEN, 

DANK JE WEL!!! Waar een kleine 

vereniging als S.V. Woltersum groot 

in kan zijn. 

J. Hanouwer 

  



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 2 december 2009 

41 

bijkletsen tijdens de reünie... 
 

...en tijdens het mixtoernooitje 

'smiddags 

een eenvoudige doch voedzame 

maaltijd 
meezingen met de showband 

 

plezier tijden de zeskamp 
 

 
gezellig tot het einde 
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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 (050-3022266) of mailen naar 
tilproat@kpnplanet.nl 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secretaris:H.Bothof              050-3024204 
E-mail : 
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: S.Lubberts          050 –3023500 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: Gerda Kiel 050-3021543 
Wedstrijd-Secr: F.van Dijk 050 – 3023393 
E-mail: bestuur@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secr:S.Steenhuis-Hoving     050 – 3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: Bert Punter 050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: T.Huizinga        050 - 3023989 
 
Stichting peuterspeelzalen Gem.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:Petra v.Dijk-Schakel       050-
3023393 
 
Begrafenisvereniging 
Secr:I.Dost-Hamminga        050 – 3023234 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: P. Everts                 050 – 5791987 

 
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 
 
Jeugdsoos “De Kar” 
Sec.: Joep Vermeulen          050 - 3023277 
Hulpsecr:Linda Dijkema     050 - 5791987 
 
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’ 
Secr:T.van Dijk – Rillema   050 – 3023021 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: I.Dost.                 050 - 3023234 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper               050 - 5423440 




